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الإمبراطوريةمنبدءا،السياسيةالتنظيماتبناءفىالدينيستخدمماغالبا

الدولإلى،العرقياتمتعددةالروسيةأووالنمساويةوالعثمانيةوالعربيةالبيزنطية

الحالى.الوقتفىالقومية

بينللتخومالمعقدةوالسياسيةالاجتماعيةالعلاقاتالكتابهذايبحث

،احتكاكمنطقةبوصفهاالتخومهذهفهمينبغىبأنهدافغا،والإسلامالمسيحية

المعالم.واضحمواجهةخطمنهاأكثر

المسيحية-الحضاريةالتخوملمنطقةالتاريخىالتشكلالكتابيصف

والأمنية.ةيداص!قالاووالنفسيةالجيوبوليتيكيةالمعاصرةوأبعادها،الإسلامية

القومية،للدولالمنتظمغيرالنمووتأثيرات،التخومبدولخاصوجهعلىويهتم

كما.جديدةوظيفيةتخوئابدور.ه،،يخلقالذى،للجماعاتالمعاصروالانتثار

عنبحثهمخلالالناسيتخيلهاعقليةبنيةبوصفهاالتخومالكتابيعرض

والجماعى.الفردىوالأمنالاجتمابىالنظام

الذىهوالأهليينللناسوالاقتصادىالسياسىالموقفأنأبستولوفيثبت

عنوعوضا.التعاونإلىأوالصراعإلىتقودالتخومهذهكانتإذامايحدد

التعاونيسودأنضمانأجلومنالجيد،الحكملمبادئالجانبأحادىالفرض

حاجةفىالعالمىالمجشمعبأنأبستولوفيدفع،الإسلامية-المسيحيةالعلاقات

الجماعاتتستوعبتشاركيةسياسيةمؤسساتلبناءجماعيةجهودبذلإلى

المختلفة.الهوياتذات
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ةيهلر!هييإلاالميهي!عيةولقيال!لأقاقا

والصراعابتعاوقاحتمالاتبين

أبستولوفماريو:تأليف

قاسممصطفى:وتقديمترجمة

يسينالسيد:مراجعة
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الفهرسضبطاق!

القوميشوالوثانقارالكتبلدالعامشالهيتشإعداد

الفنيشقوئ!تنلاإدارة

مارلو.ب!تولوتأ

والصراعالتعاوناحتمالاتبينالإسلاميةالمسبحبةالحضارلةالعلاتات

قاسم؟مصطفى:وتقديمترجمةأبستولوف!ول!امةتأليف

يسينالسيد:مراجعة

0102؟للترجمةالقومىالمركز:القاهرة-1ط

سم24!ص284

والمسيحيةالإسلام-1

(ومقدم)مترجممصطفى؟قاسم(أ)

)مراجع(السيد!يسين()ب
27.412"العنوان)هـ(

23912/9002الإيداعرقم

،.3.!.*.978-977-479-167-8الدولىالترقيم

الأمبريةالمطابعلشنرنالعامةبالهبنةطبع

ا*لختلفةالفكويةأ*المذاهبت،!الاتبمي!ة!إلىللترجمةالقومىالمركزإصداراتتهدف

أصحابهاتادا!همتجإهىتالتمىرإلأفكار،بهايننهس!توالعربىللقارئ

المركزارأىعنبالضرورةتعبرولا،ثقافاتهمفى
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المترجممقدمة

والعقودالسنواتبل،الأيامهذهفىالعربىعالمنافىالثقافيةالموضةكانتإذا

لهذاالحقيقىبالمعنىأو،""الحضارى""الآخرمعالتواصلضرورةفىتتمثل،القادمة

"1مشوهةغيرصادقةصورة!"نقللنفل:أو،والمسلمينالعرب؟اصورةتحسين9"التوجه

عنهايرضىلاالتىالمسمياتمنغيرهاإلى،والإسلاموالمسلمينالعرب:لثلاثية

الحضارىالآخرأماموانكسارللذاتوتحقيرامتهانمنتتضمنهلمامناالبعض

ذإ،جدوىعدممنفيهايرونهولما،الثقافيةالثوابتعنوتظالوطنيةللحقوقوتضييع

مردهيكونلاذلكفإنذاك،أوالنحوهذاعلىيراكعندما-رأيىفى-الآخرإن

الحربتحدثهماتستكمل،نفسيةحربمن!"زجالنظرةهذهتكونمابقدر،الجهل

هذهفىوالمسلمينالربنحن-الآخرمحوليسالأخيرهدفهاآثار،منالفيزيقية

مصالحهعنوالدفاعالتمثيلعلىوقدرتهمقاومتهعلىالمبرمالقضاءوإنما-الحالة

هذهفىالربىعالمنامجلىالمسيطرةالثقافيةالموضةهىتلككانتإذاأقول.وخياراته

كماجدواهعدممنالبعضيأسرغم-وإلحاحهضرورتهأحدينكرلاجهدوهو،الآونة

الفكرفىالثلاثيةتلكصورةنقل:أبذاوجاهتهاتفقدلاالمقابلةالمهمةأنإلا-قلنا

الحوارعمليةفىمحددةمواقفبلورةفىيفيدناذلكأنعنففضلأ،الغربيينوالثقافة

المغرضة،الصورةتلكفإن،لناالآخررؤيةءةقراعلىبناءالثقافاتحوارأوالحضارى

والاقتصادىبل،السياسىالقرارصانعىعلىوسطوةبقوةتؤثر،الأحيانمنكثيرفى

تأثيرعناببعيدوليس.والإسلامىالعربىعالميناإزاءالغربفى،والثقافىوالاجتماعى

لوش!وبرناردفوكوياماوفرانسيسهنتنجتونصمويلأمثالمن،أناسكتابات

الابن،بوشلإدارة،الحضاريةبالأحرىأو،السياسيةالرؤيةعلى،وغيرهمجالتونجوجوهان

.عامبوجهوالغربىالأمريكىالعامالرأىقبلهاومن
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بينالعلاقاتحولالكتاباتمننوعينبيننميزأنبدايةالضرورىمنولعل

وتستقرئالواقعترصدكتابات:(الآن)الغربيةوالمسيحيةالإسلاميةالحضارتين

بالقوانينوالخروجالواقعهذالتفسيرمنهامحاولة،الاجتماعىالعلمبلغة،الحالات

ونوع،أمكنإن،والتحكمللتنبؤمحاولاتمنذلكيستتبعوما،وتطورهلحركتهالحاكمة

الحالاتوئقولقناعاتهالواقعيلبسأنفيحاول،العكسىالمساريأخذالكتاباتمنآخر

والاجتماعيةالإنسانيةللظواهرالعلميةالدراسةبصدديكونلاذلكفىوهو،انحيازاته

هاليداىفريدأمثالمنمفكرينكتاباتالأولالنوعمن،الواقععلىرؤاهفرضبصددبل

الفئةوفى،صفحاتهأولأنتتقرأالذىالكتابوصاحبودالريمبلفلتشروريتشارد

هوقلناكمابينهماالفرق.وغيرهملويسوبرناردهنتنجتونصمويلكتاباتتقعالثانية

القوانينواستخلاصلتفسيرهالواقعبرصديبدأمنبينالبحثى:العملاتجاهفىفرق

فرقالأصلفىأنهكما،يريدبماويسمهليلونهالواقعهذاإلىيدخلومن،لهالحاكمة

الفريقغايةأنحينفى،العلميةوالدراسةالعلمهىالأولالفريقفغاية،الغايةفى

يستمعمنبينالفرقإنه،لهموالتنظيرإليهموالإيعازالسياسيينتوجيههىالثانى

أيضاأنهكما.لأغراضهوفقاوينطقهاالظواهرعلىيتقولومن،ويرقبهاالظواهرإلى

الثقافاتبينوالتعايشوالحوارالدوليينوالأمنالسلاميستهدفمنبينفرق

.للحربوئتطرالنارعلىالزيتيسكبومنوالحضارات

هاليداىفريدعنهاقالالتى،020؟سبتمبرمنعشرالحادىأحداثكانتوإذا

تضعحتىالسنواتمئات،محظوظينكناإذا،تستغرقسوفعالميةأزمة؟"أحدثتإنها

على،الغربيينوالوجدانالفكرفىجذريةتغييراتإحداثإلىأدتقدأوزارها"،

وأيختا،والإسلاموالمسلمينالعربيخصماكلإزاء،والنت!عبىالسياسىالمستويين

-"الحضارىالفصل"خطمنالآخرالجانبعلىالثلاثيةتلكصورةعلىالوقوفبابمن

بينالفصلبخطوطئذكرتعبيروهو،الحضاراتبينالصدامفكرةأربابيصفهكما

الذىالعزيزالقارئأيهايديكبينالذىالكتابترجمةجاءتفقد-المتحاربةالقوات

هذاأنأيضاويؤكدبل.الكبيرينالحضاريينالمركبينبينالتعايشإمكانيةعلىيؤكد

.الإسلامظهورمنذالإسلامية-المسيحيةالتخومطولعلىقائغاكانالتعاينتى
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التخوملمفهومالعديدةالأساسيةالجوانبعلىالأولفصلهفىالكتابز!ري

طراتويفندجيوبوليتيكى،كمفهومالتخوملفكرةفيعرض،الإسلامية-المسيحية

علىهناالمؤلفويؤكد.البشريةعلىمقدورقدروكأنهاالحضاراتصدامفكرةصجى

الم!عفى!امكعنصرتنبثقالحضاريةالتخومأنأولأ،:للمفهومهامينعنصرين

أكثراحتكاككمنطقةفهمهايجبوالإسلامالمسيحيةبينالتخومأن،وثانيا،العالمى

التخومفهمعلىبالتشديدالتمهيدىالفصلهذاالمؤلفويختتم.مواجهةخطمنها

فىتاريخياتطورتعلاقة،اجتماعياتنبنىعلاقةأنهاعلىالإسلامية-المسيحية

السياسيةالعلاقاتإلىطريقهاوتأخذ،الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقة

.البازغالعالمىللمجتمعوالاقتصاديةوالأمنيةوالنفسيةلاجتماعيةوا

إلىبالرجوعالإسلاميةالمسيحيةالتخومصورةالمؤلفيرسمالثانىالفصلوفى

الرقياتمتعددةالضخمةالإمبراطورياتتأسيسفىالتخومودور،بنائهاتاريخ

التخومجعلإلىتاريخياأدىذلككلالمعاصر.الجماعاتومزيجالقوميةوالدول

للتخوم.9!8ه!اأآحأ5الطبيعية-السياسةفىأساسياعنصراالإسلامية-المسيحية

منطقةفىالعرقياتمتعددةالضخمةالإمبراطورياتقصةالفصلهذايحكىبإيجاز،

وفى.والروسيةوالنمساويةوالعثمانيةوالعربيةالبيزنطية:الإسلامية-المسيحيةالتخوم

الاستعماريةالحقبةبعرضالتاريخىالفضيلهذاالمؤلفيستكملتاليةفصول

عبروالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقاتوتشكيلالتخومبناءفىكلهذلكودور،الغربية

اتساعه.علىالعالم

المسيحية-التخوممنطقةفىالقوميةالدولةنموذجانتشارالثالثالفصليتناول

الحضارية.والتخومالمنطقةفىالقوميةالدولحدودبينالوثيقوالارتباطالإسلامية

وتركياوبلغارياورومانيااليونانمثلبلادفىالقوميةالدولبناءلتجاربالفصليعرض

فىالقوميةالدولةتطورومدى،السابقينالسوفيتىوالاتحادويوغسلافياوالشيشان

هامتين:ملاحظتينإلىأبستولوفيخلصالتقييمهذاعلىوتأسيستا،الوسطالنتهمرق

منطقةفىالقوميةالدولخلقوراءالمحددالدافعيكنلمالدينأنمنالرغموعلىأولأ،

الجماهيرتعبئةفىهامادوراالدينيةالهويةلعبتفقد؟الإسلامى-المسيحىالاحتكاك
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السرعاتمنتنشأالدولىالأمنعلىخطيرةمشكلةهناكأن،وثانيا،القوميةالفكرةخلف

العثمانيين،بعدمامنطقةبلادفىالقوميةالدولةنموذجإلىللتحولالمختلفة

المسيحى-الاحتكاكمنطقةفىبوع!تنلانجاحمدىتقييممنفرغأنوبعد

المؤلفينتقل،الحضاريةالتخومبفكرةذلكتأثرومدىالقوميةدولهابناءفىالإسلامى

والتى،الحالىالعصرتميزالتىالحديثةبعدماالوظيفيةالتخومإلىالرابعالفصلفى

.الأخرىالحضارةفىوالإقامةللعينت!الحضارتينإحدىمنجماعاتانتثارعننشأت

قلبفىالمرةهذهلكن،جديدةتخومالغربيةالدولإلىالمسلمينهجرةعننشأتفقد

المسيحية-التخومتحولاتمضامينهناأبستولوفيحلل.المسيحى-الغربىالمجتمع

الحديثة.بعدماالوظيفيةالتخومالمعاصر:العالمىالمجتمععناصرأحدغلىالإسلامية

التخومبتناولالثالثالفصلبدأهلمااستكمالأآخر،جانبعن،الفصلهذاويعد

المسلمةالجماعاتبينالتخوموهى،الاحتكاكمنطقةفىالحديثةبعدماالوظيفية

اختلافأنهىالفصلينهذينفىالأساسيةوالحجة،الغربدولفىالمضيفةوالمجتمعات

رئيسيامصدرايعدالحديثةبعدماالمختلطةوالمجتمعاتالقوميةالدولةتطورسرعات

الإسلامى،-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىوالخلافللاحتكاك

التاريخيةالمراجعةعلى-؟2للتخومالجيوبوليتيكيةالبنية11-الخامسالفصليبنى

الطبيعية،-السياسةفىالإسلامية-المسيحيةالتخوممكانتوضيحبغرضالسابقة

الطبيعةأنليؤكدللتخومالجيوبوليتيكىوالبناءوالدينالجغرافيابينللعلاقةفيرض

التىهىالأخيرةفتلك،الجماعاتبينالتخومأوالحدودصنعمنبريئةالجغرافياأو

التخوملبناءالنفسىالبعديستكملماوهو،الوظيفةوتلكالصفةهذهللطبيعةتعطى

.والإسلامالمسيحيةبين

الإسلاميةالمسيحية؟"التخومبعنوانىافيالسادسالفصلفىالكتابذروةوتتمثل

ذلكوقبلنظرى،وتحليلتاريخىمسحعلىوبناغ،الفصلهذاففى."نفسيةكظاهرة

أبستولوفيخرج،المنطقةفىالطائفيةالجماعاتقادةمعومقابلاتلقاءاتعلىبناء

الناسيخلقهوذهنىنفسىمركبسوىليستالإسلامية-المسيحيةالتخومبأن

5ل
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والآساطيرالذكرياتطريحهتعنيتقىمركب،!ريةغيرأوشعورية!نقدا!غراض

المدفوعة.والتحيزاتالإدراكفىوالفجواتالمطردةوالممارساتلخبراتواا!اريخية

الأساطيرلخكاستدعاءفىالاكبرالدوريلعبونوالطائفيةالسياسيةالمشروعاتوأصحاب

جماعاتهم،مصالحوليسالأنانيةالفرديةلمصالحهماقاريخو!لك

الطبيعةهناالمؤلفيبرز،التخومفىالدولىالأمنلبعدالسابعالفصل!مرض

تتضمنالتىالعلاقات:الإسلاميةالمسيحيةالتخومعلىالأمنيةللعلاقاتالمزدوجة

بعدومكانهادورهايتضحلمالتىالكبيرةالسياسيةالاجتماغيةالمركباتوكذلك،الدول

الفصليتناولكماالحدود.عابرةالإرهابيةالمنظماتمثل،الدوليةالبنيةفىبالكامل

الأمنية،الإستراتيجياتعلىالإسلاميةالمسيحيةالعلاقاتتأثيرمثلهامةموضوعات

والتطرف،التخومفىالأمنوانعدامالديموغرافيةوالتغيرات،والأمنالدينيةوالأقليات

العالم،بقيةعلىالتخوممنطقةفىالأمنيةالعلاقاتوتأثير،الإسلامى

وتشكيلالتخومبناءفىالأهمللبعدأبستولوفيعرضوالأخيرالثامنالفصلوفى

بينللعلاقاتالاقتصادىالجانب:الحضاريةوالانشقاقاتالإسلاميةالمسيحيةالعلاقات

فىالحضاريةالتخومالناسيبنىهل:هناالمؤلفويتساءل.والمسلمينالمسيحيين

المشرعاتلأصحابالأنانيةالماديةالدوافعويتناولأيضا؟الاقتصاديةعلاقاتهم

علىمركراالحضاريةالمركباتبينللعلاقاتالاقتصاديةوالتجلياتالسياسية

كعاملالثقافيينالمركبينفىللدولالمختلفالاقتصادىالأداء:رئيسيينموضوعين

علىالقائمةللائتلافاتالإقصائىالسلوكودور،الحضاراتبينالمواجهةفكرةيدعم

.التخومعبرالمواجهةصورةتقويةفىللربحوالساعيةالمصلحة

.الكتابصفحاتطولعلىقدمهاالتىءهآرافيهايوجزبخاتمةكتابهالمؤلفيختتمثم

الصراعاتجذورعلىالسياسىالإصلاحينصبأنالكتابتوصياتبينمنجاءوقد

منلكثيرالفردىالأمنيحسنبماالإسلامىالمسيحىالاحتكاكمنطقةفىالمحلية

كلماإذ،والمسلمينالمسيحيينبينالعالميةالعلاقاتعلىيؤثرأنيمكنماومو،الناس

بديلةحلولإلىتحولهماحتمالزادالناسبحاجاتيفىلاللدولةالسياسىالنظامكان
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منطقةفىكبيرومقلسهم!ىسياسىإصلاحإلىحاجةوثمة.والأمنيةالمجتمعيةلمشكلاتهم

ةكرا!تنملاإمكانيةجماعةلكلتتاحبحيثالإقليصوالمستىالدولمستوىعلىالاحتكاك

أولئكعملفرصمنيحدأنذلكشأنومن،عليهاتؤثرالتىالتاريخيةالقراراتفى

تجنيدعلىوتمدرتهممصالحهمأجلمنالاجتماعيةالثروةتوزيعوإعادةللقوةالمتعطشين

إصلاحجانبإلىبالطبعهذا.وطوائفهمدينهمءأبنامنالساخطينبينمنالآتباع

أكثروجعله،الدوليةوالمؤسساتالمتحدةالأممفىالمتمثل،العالمىالمؤسسىالنظام

وعدلأ.نمؤاأكثرعالمخلقومحاولة،وديمقراطيةومساواةتعددية

المجتمعهل:هامةتساؤلاتعنيجيبالثمانيةفصولهعبرالكتابفهذاوبعد،

وفقانفسهعلىمنقسمأنهأم،واحداكلايشكل،المعمورةءأرجاعبر،الإنسانى

التخومفيهابما،التخومفهمالضرورىمنكانوإذا؟والسياسيةالثقافيةللانشقاقات

يمكنلاعالمىمجتمعبنيةعلىالنظاملإدخالأدواتسوىليستأنهاعلى،الحضارية

الطائفىالعنفيحدثإذنفلماذا،الكتابيتبناهالذىالموقفوهو،أجزائهبينالفصل

تثبتالحضاريةالتخومكانتإذا،المقابلوفى؟الحضاريةالفصلخطوططولعلى

حدةلتخفيفشىءأىفعليمكنفهل،الكبيرةالاجتماعيةالمركباتبينالثقافىالتنافر

العالمتقسيمبينالعلاقةوما؟عنيفةمواجهاتإلىتؤدىلابحيثالممكنةالصراعات

جانبمنحضاراتنسميهاالتىالاكبرالحضاريةوالمركباتجانبمنقوميةدولإلى

أخرىأسئلةجانبإلى؟متناقضةأممتتامةوالحضاراتالقوميةالدولوملآخر،

الإسلومية.المسيحيةللتخومالمعاصرةبالتعبيراتتتعلقأهميةتقللا

كخطالحضاريةللتخومئتطرالتى"الحضارات"صدامرؤيةأصحابخلافوعلى

الغربية:حضارتينوتحديذا،ومتحاربةمتناحرةثقافيةكمركباتوللحضارات،مواجهة

الحضاريةالتخومبأنالدفعفىللكتابالأساسيةالرسالةتتمثل،والإسلاميةالمسيحية

بدائلفيهاتتاحاحتكاكمنطقةأنهاعلىفهمهايجبوالمسيحيينالمسلمينبين

الإنسانى،للخيالنتاجاتمنتكونأنتعدولاالحضاريةفالتخوم.والصراعالتسوية

الإسلامية،-المسيحيةالتخوموظيفةإنإذ،الإنسانىالمجتمعبنيةلتشكيلوأداة
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علىالنخلامإدشالفىتتمثلوالحدود،التخوممنالأخرىالأنواعكافةشئمانشأنها

أ!واتصليستوالأديانالحضاريةفالتخوم.جانبيهاعلىالإنسانيةالمج!ات

،الأخرىبالمجتمعاتعلاقاتهوفى،داخلياالواحدالمجتمعبنيةعلىالنظاملا!!!ل

ككل،العالمىالنظاموبنية

صداممقولةزيفيثبت،أهميةتقللاكثيرةأخرىأشياءجانبى!!،الكتابفهذا

صفحاتهطولعلىالكتابيعرضإذ.التاريخنهايةمقولةفهمويصحح،ا!لهارات

صورةيصنعونالمطردةوممارساتهماليوميةعلاقاتهمخلالمنالناسأن4!!

فىالأخيرفىيسهمماوهو"الآخر".صورةبالتالىويرستالحضاريةالتخوم

وأاحتكاكأوصراعكعلاقاتإما،والحضاريةالثقافيةالمركباتبينالعلاقاتتحديد

فىوئستخدمونفسيااجتماعياتنبنىعلاقاتوالإسلامالمسيحيةبينفالعلاقات.تعاون

الجغرافيا،فيهاتوظفكماالرموز،منوغيرهاوالأساطيرالتاريخذلك

الأديانلأصحابالعداءعلىيبعثما،داخليافيه،ليس،إطلاقهعلى،الدينإن

بينالآمنالسلمىالتعايشيضمنما،الأقلعلى،فيهأو،عنهمالانفصالأوالأخرى

والعرقياتالقومياتأصحابعنيقالالشىءونفس،المختلفةالدياناتأصحاب

المشروعاتأصحابحفنةجانبمنللقوةالشخصيةالطموحاتلكنها،المختلفة

،والعرقياتالقومياتوتنعشالأديانتوقخ!التىهىالسياسيينالمقاولينأوالطاثفية

علىأوالواحدةالدولةأوالمجتمعمستوىعلىءسوا،والانقسامالطائفيةتوقظبإيجاز

المواجهةأسطورةبأنهاليداىفريديدفعالخصوصهذاوفى،العالمىالمجتمعمستوو

وفىالغربفىالقابعونأولئكبجلاء:متناقضانحزبانيغذيهاالإسلاميةالمسيحية

نهايةبعدجديدعدوإلىالإسلامىالعالمتحويلإلىيسعونالذينالاحتكاكمنطقة

الإسلاميةالدولفىالقابعونأولئكالآخرالجانبوعلى،جانبمن،الباردةالحرب

الشعوبالأخصوعلى،الإسلاميةغيرالشعوبمعالمواجهةرايةيرفعونالذين

أكانتسواء،المحدودةالماديةمصالحهمإلاتعنيهملاوجماعاتأفرادومم.الغربية

عليها.الحفاظأمالقوةعلىالحصولفىتتمثل

مل"ألث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


جانبمن،المدركأوالواقعىءسواالاضطهاد،مشاعرجانبإلىبالطبعهذا

فر،ويعظمهايخلقهاالتىالمشاعرتلكتلك،أوالعرقيةأوالدينيةالأقليةهذهأبناء

المصالحعنفضلا.الخاصةمصالحئهمأجلمنالسياسيونالمقاولونهؤلاء،الغالب

بابومنالتضليلسبيلعلى،يسمىماإلىتدفعالتىالعواملمنوغيرهاالاقتصادية

لاأمواقعيةأكانتسواء،المساواةعدمنمأشكال"ا.الحضارية"؟المواجهة،والتعبئةالحنت!د

القوةإلىالطائفيةالجماعاتلقادةالشخصيةوالطموحات،الواقعإلىالإدراكتتجاوز

إلىيقودونبذلكوهؤلاء،سياسيةصراعاتإلىالهويةقضاياتحولالماديةوالفوائد

فجوةتتضحوهنا.بالمواجهةتتسمعلاقاتإلىوالحضاريةالطائفيةالعلاقاتتدهور

والمهانةالثقافيةالانجراحيةمنالخوفمشاعرتسودحيث،العامالرأىفىالإدراك

لممارسةوميلالغربجانبمنمتأصلةعدوانيةالمسلمينمنكثيريعتبرهمابسبب

مخاوفهممعلىالغربيةالدولفىالمحافظونيعبرالآخرالجانبوعلى،ضدهمالتمييز

منالهجرةبسببالغربيةالمجتمعاتفىالديموغرافىوالواقعالغربيةالثقافةعلى

والإسلامية،العربيةالمجتمعات

الإسلامية،-المسيحيةالعلاقاتبناءفىهامادورا،الدينوليس،المصلحةلعبتلقد

يعززالتى،اليومالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالاقتصادىفالتجزىء

هذهاستنزافمنمزيدتحقيقبغرض"الآخر"عنالانفصالاتفيهاالمحليونالقادة

يشددومما.المصلحةعلىالأساسفىيقوم،والمنعزلةالصغيرةالسياسيةالكيانات

وهى!فيهارأيىويدعميؤيدنىمنعنأبحثكنتحقيقةالصددهذافىالكتابعليه

صراعاتالأساسفىهىعام،بوجهالثقافيةأو،والدينيةالطائفيةالصراعاتأن

يسميعأفرادالغالبفى،ءهاوراويقف،يغذيها،القوةعلىنزاعاتأوسياسية

،"الخاصةالمصالحا"جماعاتأو،"والطائفيةالسياسيةتاعور!تنملا؟"أصحابأبستولوف

ماعلىالحفاظأوالقوةعلىالحصولإلالهمهملاالذين،"التوزيعيةالائتلافات"اأو

الشرقيةوتيموروالهرسكوالبوسنةلبنانفىعاينتشاهمايفسرماوهو،منهالهمتحقق

لقاءاتبعدالمؤلفإليهذهبالذىالتفسيروهو،العراقثم،السودانوجنوبوكوسوفو

الأقل-علىالرئيسى-السببأنذلكمعنى.البلادتلكفىالطائفيةالجماعاتقادةمع
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،الواحدةاليدأصابعيجاوزلاعددطموحاتفىيكمنالدمويةالصراعاتتلكءورا

ذلكفىيستخدمونوالذينالنفوذعنوالباحثينالقوةإلىالساعينمنسالة،كلفى

جماعاتهم"وحشدلتعبئةوالثقافيةوالطائفيةالدينيةالهوية

الجماعاتقادةالطائفيةالمشروعاتأصحاببين!مذكرقدالمؤلفكانا!!و

والشرقوالقوتمازوالبلقانوالشيشانوكوسوفووإندونيسياوالبوسنةلبنانفىالطا!ة

بلهؤلاءاإلىيضيفأنالعربىللقارئفإن،وانحيازاتهتاريخهصنمنطلقااالأوسط

إدارته.وأعمدةالابنبوشجورجالسابقالأمريكىالرئيسرأسهمم،علىلمجضعوأن

تقتصرلارأيى،فى،الخاصةالمصالحجماعاتأوالسياسيةالمشروعاتأصحابفقائمة

الأرضمنالقطعةبتلكالانفرادأجلمنوأيديولوجياصراغايخلقونمنعلىفقط

طرت!تنيلاالجماعاتتلكأنبمعنى.غيرهمدونخيراتهاوامتصاصابتزازهابغرض

التىبوشجورجإدارةمثل،الخارجمنتكونأنيمكنبل،الداخلمنتكونأن

ماجانبإلى،الأساسفىأنانيةمصلحيةنفعيةلأسبابالحضاراتبينحرتاأشعلت

وأساطيرالأنانيةالاقتصاديةفالمصالح.باطلةوأساطيرأفكارمنأنفسهمبهتوسوس

كانتالعراقضدالجيوشتجييشوراءالشعوريةغيرأوالشعوريةالحضاريةالمواجهة

.الراقعلىللعدوانالزائفةمبرراتهمفيهتتساقطيومكلفىأكثرتتضح

علىفحسبتقتصرلاالمصالحأصحابمنوالسياسيينالطائفيينالمقاولينففئة

إلىاتساعهعلىالعالميقسمونمنهؤلاء،وقبلتسع،بل،المحليينالطائفيينالقادة

الآخربوجوديقبلونولاواحدعالميسعهاأنيمكنلاوثقافاتمتناحرةحضارات

الجماهيرتعبئةواحد:فالهدف،مللناهاالتىالعباراتبتلكتشدقهمطولرغم،المختلف

سفكحسابعلىكانوإنحتى،الضيقةالماديةالمصالحوتحقيقالقوةعلىوالحصول

مقدساتوانتهاككاملةوحضاراتثقافاتوتشويهالبشرمنالآلافمئاتدماء

الكواليس،خلفكانواكثيرةحالاتفىهؤلاءإنبل،وأممشعوبوأديانومحرمات

كانتفإذا.المحليينالطائفيةالمشروعاتأصحابوتعزيزإيقا!فىأمامها،حتىأو

العالميقسمونالثانيةالفئةمقاولىفإنالواحد،المجتمعأوالدولةتقسمالأولىالفئة

/؟
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يكنلم"من:الابنبوشمقولةفىتجسدكما،ومتحاربةمتناحرةحضاراتإلىبأسره

بالطبعيحملوالحضارىالطائفىالتقسيمالأخيرالنوعوهذا."اضدنافهومعنا

وبالأ.أعظموكوارثمخاطر

أشكالهابكافةالحضارىالفصلخطوطعبرالجميعيصلأنفىكبيرالأمللكن

الحقيقىالمتبادلوالاحترامالبناءالإيجابىالتعايشبحتميةراسخةقناعةإلىوأماكنها

فلسطينفىالبغيضةرواسبهرغم-الاستعمارعصرمضىلقد.الكوكبقاطنىكلبين

تماقاتفنىالمنتصرةالحضارةفيهكانتعصرقبلهمنومضى-الراقوأخيرا

ومضىعليها،النهائىانتصارهابعدبقرطاجةرومافعلتكماالمهونمة،الحضارة

قرونبميراثيتأثريزاللاالمعاصرالعالمأنصحيح.الدينيةالحروبعصرأيختا

مسيحى،نادبأنهالأوروبىالاتحاديعرفونفيمنمثلأيتجلىماوهو،الحضاريةالمواجهات

لكن،لفلسطينالإسرائيلىالاحتلالمثلقضايامنالواضحالدوالىالاصطفاففىأو

الحضاراتءأبنابينوالامتزاجالتعايشفىحدثقدكبيراتطوراأنينفىلاذلك

المتواصل.العداءمنطويلةقروتاالماضىفىعاشتالتىالمختلفة

الثقافاتجميعأبناءبينوالتقاربالتعايشطريقعلىالتقدميتواصلولكى

الدولتمارسهاالتىوالاستغلالالظلمأشكالكلعلىءالقضامنبدلاوالحضارات

المجتمعمستوىعلى،والمساواةفالعدل.الجنوبفىالمستضعفةالشعوببحقالمتقدمة

قرونرواسبلإزالةالاكيدةالضمانةهما،الدوليةالعلاقاتمستىوعلىالواحد

يسجلهاالتىالأساسيةالرسائلأحدوتلك،المختلفةوالحضاراتالثقافاتبينالعداء

،الكتابهذا
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تصدير

أطروحتىأنهىالوقتذلكفىكنت.1998نثامالمؤففهذاكتابةفكرةؤلدت

اشتملتوقد.الأوسطوالشرقالبلقانفىوالأمنالدينيةالأقلياتحولللدكتوراه

الإسلامية-المسيحيةالتخومحولالأوليةفكرتىعرضموجزجزءعلىالرسالة

الثقافية،الجماعاتلكلمكاتايتيحمجتمع،التعولمفىآخذمجتمعضنظامكعنصر

هذاأنورغم.الوقتذاتفىوجسرفصلكخطالجماعاتبينالتخومفيهوتعمل

منمزيدلهيخصصأنالواقعىغيرمنأنشعرتفإننىاهتمامى"أثارالموضوع

فىبمعهدىالدارسينصحيفةفىإعلانمايومفىصادفتأنوحدث،المفصلالبحث

أنههوالفورىفعلىردكان،العالمىالمجتمعموضوعحولبحثيةمنحةعنجينيف

ونظرة.الإسلامية-المسيحيةللتخومدراستىمنالمنحةهذهأهدافيناسبماثمةليس

التىللبحوثالحاليةوالموضوعاتوالعناوينالإنترنتعلىالمنحةموقععلىسريعة

لمشروعىالمؤلهسهم!ةخصصتإذظنى،فىمحقاكنتؤقد.فكرتىأكدت،المحنةتقدمها

.إثماراحياتىمشروعاتأكثرمنواحدإجراءمنمكننىماومو،وزيادةطلبتماكل

ميدانيةدراساتوإجراءيشفلنى،موضوعفىبحثلإجراءوالمواردالوقتلىتيسرلقد

الإسلامى.المسيحىالاحتكاكمنطقةتملب:الأوسطوالشرقالبلقانفى

وكان،0020عامفىالناشرعلىعرضتهامخطوطةعنعبارةبحثىثمرةكانت

أحدمنللغايةإيجابيارداأتلقىوأنالقبولالمخطوطةتلقىأنسرورىدواعىمن

التسويق،منظورمنبنت!كوك،اليقينذلكتبدلقليلةشهوربعدلكن.روتلدجمحررى

حولكتاتاويقرأيشترىأنعاقللرجليمكنمل.الكتابقبولفرصمنقللت

،الموضوعكان؟0020عامفىالإسلامية-المسيحيةالتخوممثلموضوع
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تحريرمنتهمكلاتحولبالأعمالمقارنةالمماتة،الموضوعاتمنيبدو،الوقتذلكفى

أنهعنفضلأ.ذلكشابهوما،المعلوماتمجتمعأوالإلكترونىالاقتصادأوالاقتصاد

الهيجلىالفهمتردد،دون،يقبلونوكئمانهمالناسبداوالعشرينالحادىالقرنمطلعفى

الاجتماعى،التطورمنتجاتآخر،وربما،أروعهى()القوميةالدولةبأنيقرالذىللعالم

فىبالتصديقجديرايكونأنمثلأ،،الدينيةالهويةشكلفى،بديللأىكانوما

مابصعودتميزتالتى،الدرامية020؟سبتمبرأحداثلكن،العالميةالقوةسياسة

2822ء"ء"لأ"،أ5+"المفر!؟"الإرهاب32!"5أه5*!أ5"8لا29هيزبورجفرانسواأسماه

عالميا.الانتشارفىالآخذالقوميةالدوللنظامالاحتفاليةالرؤيةتلكبعنفبددت

أعلى،توقعاتكتابىأعطتاكساوية،الأحداثهذهبعداروتلدجفىثانيةومراجعة

واحدعلىمباشر،غيربشكلوإن،المثلتضربالقصةتلكللنشر،قبولهتموبالتالى

،الأساسفى،السياسيةالعلاقاتأنتحديذاوهوبحثى،فىالأساسيةالآراءمن

والتقريراتالأفعالعلىتعتمدالمجتمععلىوتأثيرهاالإسلامية-المسيحيةالتخومعبر

الوسائلكافةويستخدمونالقوةبطموحاتيتشبثونالذينالأفرادجانبمنالملموسة

عليها،للحصول

ل!ك
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مقدمحة

الحديدىالستاروانهيارالشيوعيةاندحاريكونأنالمفنرضمنكان

بعدماعالمجاءذلكعنعوضتالكن،الحريةمنجديدلعهدفاتحةوالجدار

مخيبا،بالممكناتوحافلشكلبلاغرةحينعلىغداالذى،الباردةالحرب

بنافإذا،التوازنأنمقدتهمالذعرمنبحالةمناالكثيرينوأصابللآمال

أنفسناونسجنأصغر،حواجزونبنىأصغر،حديديةشترخلفنتراجع

ىأمنوتعصتاضيقاأكثر،عرقيةأوإقليميةأودينية،للذاتتعريفاتداخل

،للحربأنفسنانعدوأخذنا،سابقوتمت

"!+ا*3(لا*5"4.ءا؟999)

معارضةحالاتأشهرمنواحدةفىطرقانفسههوكانالذىرشدى،سلمانإن

الصراعاتأنمؤداهاالتىالحداثةبعدمافكرةيبىضحالمعاصر،التاريخفى"الآخر."

الباردةالحربلعالمالأيديولوجىالانقساممحلحلتالثقافيةالهمويةعلىالقاثمة

جالتونج"،و"؟جوهان؟اهنتنجتون"صامويلأمثالمنمفكرونطورلقد.(*اد5"4،حأ؟999)

المحدبةالخاصيةبأنهوصفوهالذى،:"الحضارات"صداممفهوم،التسعينياتعقدفى

الفكرإلىطريقهاشقتهؤلاءأعمالومن،المعاصرةالفترةفىالدوليةللعلاقات

يدفعمختلفمنظورومن.مواجهةخطباعتبارهاالحضاريةالتخومفكرةالاجتكاعى

يجبوالإسلامالمسيحيةبينالحضاريةالتخومبأنصفحاتهأولىتقرأالذىالكتاب

التخومووظيفة.والمواجهةالتسويةبدائلفيهاتتاح،احتكاكمنطقةأنهاعلىفهمها

المجتمعفىالأخرىالتخومكافةوظيفةشأنذلكفىشأنها،الإسلامية-المسيحية

أنصارأكثرإنحتى،مراوغمفهوم"("؟الحضارةمفهومإن،النظامإدخالهى،العالمى
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ىذمترابطككيانتعريفهايمكنلاالحضارةبأنيعترفوياحماسة)"""الصدامنظرية

الأساسفىهى،ثقافيةأماجتماعيةأمسياسيةأكانتءسوا،تخومفأى.قاطعةحدود

ذاتالدولحدودوتتشابه.الإنسانىالمجتمعبنيةلتشكيلوأداةالإنسانىللخيالنتاج

علىتعملقويةة!ذأبنيةفهى،ووظيفتهامبررهافىالحضاريةوالتخومالسيادة

داخلها.نىممكناالاجتماعىالتنظيميصبحالتىوالمكانيةالمجتمعيةالحدودتشكيل

الحدودأوالدولحدودمثلأ،تريف،منبكثيرأصعبالحضاريةالتخومتعريفأنغير

التخوموتعريف،الاجتماعيةممارساتهمفىمكانةأعلىالناسيعتبرهاالتى،الإدارية

فمن.الدراسةل!هذهالرئيسىالهدفهواجتماعياتنبنىكعلاقةوالإسلأمالمسيحيةبين

يبنىالتىنفسئهابالطريتمةالتخوم،ءبناويعيدون،الناسيبنىالاجتماعيةممارساتهمخلال

التجلياتالكتابهذافصولتتناول.الاجتماعىتنظيمهمحدداتوئغرفجيلكلبها

تمثيلومشكلاتمزاياالصدد،هذافى،الكتابويكشف.التخومبناءلعمليةالمتعددة

المجتمع.تنظيمفىالمحددةوأغراضهاخصاثصهالثااحتكاككمنطقةالتخوم

أبعادهالهاوالإسلامالمسيحيةبينالتخومأنفكرةمنالكتابمنهجينطلق

كمنطقةالحضاريةالتخومويصف،المتبادلةعلاقاتهافىدراستهايجبالتىالعديدة

مواجهة،خطوليستمنطقةأنهابمعنى،والتعاونالصراعبدائلفيهاتتواجداحتكاك

بإيجاز،،الكتابهذافصولتجوز.الاجتماعيةالحياةمنعديدةمجالاتتغطىوأنها

ويركز،وتاريخهالإسلاميةا-المسيحيةللتخوماءههء59ءأ،أالطبيعيةالسياسةخلال

والأمن،،الاجتماعيةوالنفسية،السياسةفىالمعاصرةتجلياتهاعلىذلك،بعد،الكتاب

منفصلكلويكشف،الاحتكاكمنطقةفىالواقعةللدولالاقتصادىالأداءوفى

أجدذلكومع.الإسلامية-المسيحيةالتخومأبعادمنمنفصللبعدقصةالكتابفصول

هذامنيتوقعأنالواقعىغيرمنأنهمنالبدايةمنالقارئأحذرأنالواجبمنأنه

المسيحية-التخومتعبيراتكلتفاصيليحللأنأوكاملةصورةيعرضأنالكتاب

وهو،"الاحتكاك؟؟منطقةإن.المصطلحعليهاينطبقالتىالمنطقةكاملعبرالإسلامية

فىالتخوملدورفهمىمنالقلبفىتقع،الكتابهذافىكثيراإليهأعرجسوفمفهوم

الشرقفىالتاريخىالمكانذلكإلىالأساسنمىيشيرالمفهوموهذا.العالمىالمجتمع
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الإسلاميةالإمبراطورياتبينالتخومفيهتحركتالذى،وفيينامكةبينمااد!قان،

،الكتابمنيتضحسوفماوهوذلك،مع،المفهومهذالكن"القرونعبروا!سيحيط

والمسلعين:ا!سجحيينبينبعدفيماالاحتكاكمناطقليشملبكثيرذلكمنأبعدانتشسر

المضامينومن.المختلطةالمجتمعاتذاتالمعاصرةالغربيةوالدولالسابقةتار!ش!ا

"االاحتكاك"منطقةفىالاجتماعيةالعلاقاتأناليومالدوليةبالعلاقاتالصلةذاتا!ثا!ة

التاريخى.الاحتكاكمنطقةفىالعلاقاتتحاكىماغالتاا!يطية

إ"هم"،مقابلفى""نحن":مقابلاتتخللتهاالإسلامية-المسيحيةالتخومفكرةإن

والقومية،التعدديةمقابلفىالطائفىوالصراع،الإمبرياليةالذهنيةمقابلفىوالمححلية

باستمراروتتغيرجنبإلىجنتاتتعايشالأزواجوهذه،العالميةأوالإقليميةمقابلفى

الجماعية،الذاتتعريفعمليةمنهاماجزءاوتشكل.ذاكإلىالجانبهذامنوتتطور

الحضوراعتباروعلى"الآخر؟ا،معالحضاريةالتخومتريفوبالتالى،العقليةالعمليةتلك

وجودعدمالمدهشمنيبدوفقد،الناسأذهانفىالحضاريةالتخوملفكرةالقوو

يجبكما.العالمىالمجتمعفىالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتطبيعةحولكافيةمعرفة

مضامينذاتقضاياتعالجالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتدراسةأنعلىالتشديد

المعاصر،العالمفنالسياسةلمخططىهامةعملية

منعددايطرحعالمىنطاقعلىالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتتحليلإن

كلايشكل،المعمورةأرجاءعبراالإنسانىالمجتمعهل:منهاالأساسيةالتساؤلات

منكانوإذا؟والسياسيةالثقافيةللانشقاقاتوفقانفسهعلىمنقسمإنهأم،واحدا

أدواتسوىليستأنهاعلى،الحضاريةالتخومفيهابما،التخومفهمالضرورى

يحدثإذنفلماذا،أجزائهبينالفصليمكنلاعالمىمجتمعبنيةعلىالنظاملإدخال

التخومكانتإذا،المقابلوفى؟الحضاريةالفاصلةالخطو!طولعلىالطائفىالعنف

ىأفعليمكنفهل،الكبيرةالاجتماعيةالمركباتبينالثقافىالتنافرتثبتالحضارية

العلاقةما؟عنيفةمواجهاتإلىتؤدىلابحيثالممكنةالصراعاتحدةلتخفيفشىء
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،حضاراتنسميهاالتىالأكبرالحضاريةوالمركباتقوميةدولإلىالعالمتقسيمبين

الأساسيةالتساؤلاتبعضهذه؟متناقضةأممتتامةوالحضاراتالقوميةالدولوهل

يشكلالعالمىالمجتمعأنهىالمتبناةالفرضيةإن.الحاليةالدراسةعنهاتجيبالتى

كونهيعدولاالحضاريةالتخومامتدادعلىالبنائىالتقسيمأنحينفى،واحداكلا

شبكةفىمحددةوتوثيقربطعناصر،الحضاريةالتخومومنها،فالتخوم،نظامعنصر

أنهاعلىوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقاتتفسيرأن،لجنفى،المؤلسسيةالعالم

والفوائدالمصالحتحقيقسوىتبتغىلامحددةأنشطةغنناتجايكونماغالتامواجهة

المواجهةوتهديداتالأساطيرعلىينبنىللتخومالأخيرالتفسيرهذاومثل،الخاصة

سبيلعلىثبت،كما،الاحتكاكمنطقةفىالطائفيةالتسويةمؤلسساتإدارةوسوء

التجزىءأنالواضحمن.طويلةسنواتمدارعلىوالبوسنةلبنانمصيرمن،المثال

شرقوجنوبالمتوسطالبحرشرقلمجتمعاتقويةسمةيمثلالاجتماعيةللهوياتالمفرط

التجزىءوهو،والإسلامالمسيحيةبينالاحتكاكلمنطقةالتاريخىالقلبوهى،أوروبا

معالتجزىء،هذاوتعبيرات،النخبوسلوكالعامةاتجاهاتمنكلفىيتبدىالذى

ذلكفىبماالمحدد،والسياسىالاجتماعىالموقفوتعكس،الغالبفىعينيةتكون،ذلك

معينين.وبلدوقتفىالقتيرذووالأشخاصوخطابوأفعالمصالح

يعالج،أنيجبالطائفيةالجماعاتاختلافاتعلىيقومللصراعاتحلأىإن

المتمايزةالفوائدنشأةإلىتؤدىالتى،الاختلافاتهذهمألسهمهمةشىء،كلوقبلأولا

أكانتءسوا،المساواةعدمأشكالإن،ذاكأوالمجتمعهذافىمعينينوأفرادلجماعات

الطائفيةالجماعاتلقادةالشخصيةوالطموحات،الواقعإلىالإدراكتتجاوزلاأمواقعية

يدفعونفهؤلاء.سياسيةصراعاتإلىالهويةقضاياتحولالماديةوالفوائدالقوةإلى

المواجهةفكرةإن.بالمواجهةتتسمعلاقاتإلىالطائفيةالعلاقاتتدهوراتجاهفى

"االأسطورية"التعبئةبشبيهةآليةتجسدأسطورةسووليستالإسلامية-المسيحية

الطائفى.للفعلوالعرقيةالقوميةالجماعاتتعبئةأى"ا،سميثآدم"اعند"أل("8"5(ءاد2

حزبانيغذيهالإسلاميةا-المسيحيةالمواجهةأسطورةبأنهاليداى"""فريديدفع
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تحويلإلىيسعونالذينالاحتكاكمنطقةوفىالغربفىالقابعونبجلاء؟!امضان

الآخرالجانبوغلى،جانبعلى،الباردةالحربن!هايةبعدجديدعدوإلىالإسلامىاد!ا!م

لإسلامية،اغيرالنتمعوبمعالمواجهةرايةيرفعونالذينالإسلاميةالدولفىالقابعونأواثك

مصالحهمإلاتعنيهملاوجماعاتأفرادوهم.الغربية0الشعوبالأخصوءلى

عليهاالحفا!غ!أمالقوةعلىالحصهولفىتتمثلأكانتءسوا،المحدودةا.لادية

ا*ا1(لأ!كاأ؟6:996).

المسيحية-للتخومالمعاصرةبالتعبيراتتتعلقعنهائجبلمعديدةأسئلةثمة

والنظمالحركاتإزاءالغربسياسةيوجهالذىالقيمبهـرميرتبطبعضها،الإسلامية

للنظمالغربدعمإلىالنظرويمكن،عامبوجهالمسلمينوإزاء،الإسلاميةالسياسية

تفضيلببساطةأنهعلىومصروباكستانوتركياالجزائرمثلدولفىالعلمانية

تشكل،التىالديموقراطيةالقيمعنالتغاضىمع،الإسلاميةالنزعةلتحجيمبراجماتى

المتحدةالولاياتقادتهاالتىالإرهابضدالحملةإن.الغربهويةمنجزءا،يقالكما

بناءلإعادةقويادعماتضمنت030؟عامسبتمبرمنعشرالحادىهجماتبعد

الإستراتيجىالهدفمنالظلفىبقيتلكن.الإسلامىالعالمفىالدولأبنيةاستقرار

التعامليمكنالتىالقوميةالدولنظامتقويةأهم!امن،معينةوقيماهتماماتالأوسع

نحوالمسلمينباتجاهاتالخاصةتلكأيضاعنهائجبلمالتىالتساؤلاتومن،معها

منالخوفمشاعرتسودحيث،العامالرأىفىالإدراكفجوةتتضحومنا،الغرب

منمتأصلةعدوانيةالمسلمينمنكثيريعتبرهمابسببوالانذلالالثقافيةالانجراحية

ضدهم،التمييزلممارسةوميلالغربجانب

المجتمعاتلمشكلاتواتحاديةمؤسسيةحلولإنجازبملائمةيتعلقآخرسؤالثمة

الشاملةالقوميةالهويةذات،القوميةللدولةيمكنفهل.الاحتكاكمنطقةفىالمقسمة

بينتنشأالتىللمشكلاتالحلتكونأن،المذهبيةالاختلافاتتتجاوزأنيمكنالتى

أكثرودوليةوإقليميةداخليةسياسيةترتيباتإلىحاجةثمةأم؟والمسيحيينالمسلمين
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نإالمعاصر؟العالمفىالمختلطةالمجتمعاتفىالعديدةالدينيةالجماعاتتسعشمولا

بوجهمجتمعاتهممأفرادمنبالفعلتسامخاأقلالاحتكاكمنطقةفىالطائفيةالنخبة

ذلكفىمستخدمين،جمهورهميبتزونماغالتاالطائفيةالمشاريعفأصحابعام،

لتجذرالضروريةالشروطعقبعلىرأشاتنقلبوعليه"الآخر"،منالجماعيةالمخاوف

،(المقسمةالتعدديةالمجتمعاتفىالإجماععلى)القائمةالاتحاديةالديموقراطية

فىالأزماتميزتالتىالمواقفعلىالتغلبأجلمنتبنيهايجبالتىالسياسةما

المؤلسساتتحديدتماقاالصعبمنأنهإلى""بوبر"ينتهميروكوسوفو؟والبوسنةلبنان

المؤلسهم!اتهذهلأنفقطليسالاجتمانثى،التغييرئحدثأنيمكنالتىالاجتماعية

حاجةفىأخرىقضيةوهناك2ههء(.؟96؟:3؟"3)المستمرللتغيرنفسهاهىتخضع

أرقتالتى،الإقليميةالصراعاتفى"كبيرة"إستراتيجيةتعقبصعوبةوهىإمعانإلى

وتقسيماللبنانيةالأهليةالحربومنها،الإسلامية-المسيحيةالتخومامتدادعلى،العالم

الشيشانىوالصراعليوغسلافياالناتوحلفوضرباتالعراقعلىوالحربينقبرص

والبنتاجون.العالمىالتجارةمركزعلىالإرهابيةوالهجماتالشرقيةتيمورواستقلالالمسلح

الإسلامى-المسيحىالفاصلالخطعلىبسهولةيتعرفأنللمرءالممكنمنكانوإذا

الثثيرنوعالدقةوجهعلىيحددأنعليهاليسيرمنيكونفلن،الصراعاتهذهفى

المختلفين،الفاعلينسلوكعلىالمذهبيةالخلفيةمارستهالذى

بينالعلاقةوهى،واحدةعامةبقضيةتتعلقالسابقةالتساؤلاتكلفإنوأخيرا

منالكبيرةالحضاريةالمركباتبينللعلاقاتالذاتحولالمتمركزةالأحاديةالمداخل

العصرهذاقوىبأنهالأخيرهذائغرفآخر.جانبمنبازغعالمىومجتمع،جانب

المجتمعظهورإلىالحرةللتجارةالعالمىالانتشارمنبدءاالقتير،وفائقةالحدودعابرة

الجماعاتوبينالإسلاميةالشعوببينالروابطاشتدادعنفضلأ،العالمىالمدنى

تعلمناكلماإننا،العالمحولاليهوديةالجماعاتوبينالمسيحيةالشعوبداخلالمتعددة

ليسالنجاحأنأكثرلنااتضحالعالمىوالمجتمعالأحاديةبينالعلاقةهذهحولأكثر

"6هاليداى"فريدتعبيرحدوعلى.انتظارنافىمشكلاتهناكوأناليسير،بالأمر
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-تستغرقسوفعالميةأزمةأحدثت030؟سبتمبرمنعشرالحادىإ"أحداثفإن

.(*!اا7!كاأ24:2002)أوزارها""تضعحتىالسنواتمئات-محظوظين!اا!إ

السلعتنتجالتىالمؤسسةمى،القوميةالدولإرادةعلىتقومالتى،المتحدةوالأمم

التجارةمعاييرإلى،العالمىالصدقذاتالإنسانحقوقأدواتمنبدءا،الدوليةالعامة

التخومتحدياتمعبالتعامللهايسمحوضعفىالمنظمةهذهكانتوربما،البيئةوحماية

المتحدةالأممكانتعندماالكتابهذامنجزءكتبلقد.الحديثةبعدماالوظيفية

الحوار،منبكثيرأكثر،إليهنحتاجماأنبيد،؟االحضاراتبينالحوار1"عامبشفل

العناصرنمثلفإنناأبيناأوشئناوسواء،التعولمفىآخذمجتمعفىالتفاعلهو

بنائه.فىباستمرارنشاركالذى،العالمىالمجتمعلهذاالمك!نة
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(1)

الإسلأمية-المسيحيةالتخوممفهوم

احتكاككمنطقة

الخبراءلدىمألوفمصطلحوالإسلامالمسيحيةبينالاحتكاكمنطقةمصطلحإن

نأرغم،عديدةتفسيراتعليهضافين،أعمالهمفىاستخدموهفقد،الأديانتاريخفى

الجوانبعلىالفصلمذايركز.المفهومهذاتعريففىنفسهيجهدلممنهمأحذا

علىهناأؤكدأنوأود.الإسلامية-المسيحيةالتخوممفهومفىالعديدةالأساسية

المجتمعفىنظامكعنصرتنبثقالحضاريةالتخومأنأولأ:للمفهومهامينعنصرين

أكثر،احتكاككمنطقةفهمهايجبوالإسلامالمسيحيةبينالتخومأنوثانيا،العالمى

الحدودعبرتناثرتالعديدةوالإسبلاميةالمسيحيةالجماعاتإن،مواجهةخطمنها

ظلالأوالصغيرةالكبيرةالثقافيةللمركباتكانوقد،التفاعلقرونمرعلىالطائفية

إلىالنظريجبحينفى،الحدوديةالمناطقفىالمجتمعاتامتزجتكما،الجانبينعلى

عملياتعننتجتحديثةكظاهرةالمختلفةالجماعاتبينالواضحةالإقليميةالتمايزات

الطائفيةالتخومفيهتبدوالأرضيةالكرةعلىمكانثصةفليس،القوميةالدولتأسيس

العرقية.للخريطةوفقابسكينفطعتقدكانتلوكما

المجئمع:فىنظامكعاملالحضاريةالتخوم

معينةبجماعةالخاصالإقليموفصلتحديدخلالمن،والثقافيةالسياسيةالتخومإن

"جتمان""جينيدفع.الخارجىالعالممعللتفاعلوقواعدداخليانظاماتخلق،الناسمن
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.المجتكلعاتبينللاتصالإعلاراوتقدمالعالمشنوععلىالنظامئدخلالتخومبآن

أساسباعفئىماوتكلثل،نفسهالوقتفىوجسرحاجزبأنهاالتخوم!"اجتمانويعرف

والثقافيةوالسياسيةالفيزيقية:العديدةبأبعاده،الإسلامى-المسيحىالإنقساملفههم

تقعأينمعرفةأهميةعلى"برودل..يؤكدحينفى"!"*هك!(.؟980*)والاقتصادية

وما،العالمخريطةعلى،وأقاليمهاومحيطهاومراكزهابحدودها،المتمايزةالحضارات

والسياسية،الاجتماعيةثقاكلاتهاخصوصياتهىوما،اليومالقائمةالحضاراتلمحى

هنتنجتون:ويكتبا!كالا!2!(.؟210:980-؟؟)9"الرؤيةفىكارثيةأخطاءذلكعننفج"وإلا

يصفهالتىبالطريقة61الإطلاقعلىنظامدونليسلكنه،فوضىيكونربماالعالم""إن

ومن.(اا"ه،9"أ،"دا؟35:996)الدوليةالعلاتماتنظريةفىالواقعيينالمنظرينبعضبها

طبيعةتفسيرإلىحقيقة"هنتنجتونإ"يسعىحضاراتإلىالعالمتقسيمفكرةخلال

لنظريته،الإيجابىالإسهامالحقيقةفىذلككانوقدالمعاصر.العالمفىالنظام

محلابسببهاكانالتىللكتاباتالسياسيةوالمضاهينالتفاصيلعنالنظربصرف

التباكىإلىيميلونممنكثيرونكتابركزهنتنجتونبمثالواقتداء.الانتقاداتمنلكثير

،الباردةالحربلعالمالقطبيةثنائىالانقساميتيحهاكانالتىالتنبؤيةاختفاءعلى

الحضاريةالتخومأنفكرةلهمتروقوهؤلاء،الحضاريةالتخومظاهرةعلىركزوا

التعولم،فىالآخذالمجتمعفىالنظاملتعقبكأداةتعملأنيمكن

فرمحددةوظائفالثقافيةللتخومأنفكرةعنالحداثةبعدمافنظرويدافع

المنضرونهؤلاءويتحدث.تلكأوالجماعةلهذهالمتاحللمكانكمعالمتعملإذ،المجتمع

عنأيختايتحدثونلكنهم،الحديثةالدولأقاليمغرفتالتىالصارمةالحدودنهايةعن

الأساسيةالتغيراتإن.الواحدةالدولةداخلالجماعاتبينجديدةوظيفيةحدودإقاهـ*

اباتالإضط!ت:ازجل،سمتأحدديك!فلابوهذاالحدود،يفنع!إعادةنستلزمالمجتمعفى

التغيراتأنفةكر!يفتر!جل؟أبالرصتدبماعالمفى-،لجةالشاىاتولاتا2،حبت(صالخ،

،التخوممعنىذلك!ىا!ب،المصساحبةالمعانىفىتغييراتئحفثالاجتماعيةا؟لأبنيةفى

تخومفبناء.الدوليةالعلاقاتنظريةفىالحداثةبعدمامنظرىإسهاماتمنواحدة

الوظيفيةالتخومإنالآخر"،"ألفئةجديذامعنىيعطىالننهميوعيةسقوطبعدجديدة

؟،أل
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تأتيرنفسالمجتمععلىتمارسأيختالكنئها،حقاصثصشةاليومعالىفىةدي!جنا

مامنظرىلرؤيةووفقا،الملإقليميةللدولالتظليديةالحدودمن(آتموىتاتيرايكونلم)إن

حدودها،ترسم،البينيةالارتباطاتفيهتزدادعالمفى،جماعةكلفإنالحداثةلجد

فىأووالثقافيةالاجتماعيةالممارساتفى:المختلفةالحياةجوانبفى،ة!خبةخطو

سوفأنناعلى.المعينةالمجتمعاتإليهاتتطورالتىالعامةوالنظمالقانونيةالنظم

المراجعةفىإليهانعرجعندماالحديثةبعدماالتخومنمكرةإلىبعدفيماثانيةدشه

فىالقوميةالدولمناقشةبعدأى،الإسلامية-المسيحيةالتنحوملتاريخالتاريخية

لحديث،االعصر

الحدودالتخومتحددحيث،السيادةبفكرةوثيقبشكلالتخوممفهوميرتبط

منيمارسأنيجبشىءفالسيادة،السياسىالتنظيميتشكلبداخل!هاالتىالإقليمب

أيضاينطبقوذلك"ءكاا*(،؟6:998؟-3)متعددةأنواعمنبحدودالمكان."تعيين"اخلال

فصلكخطقرونمدىعلىعملتالتىالتاريخيةالإسلامية-المسيحيةالتخومعلى

الإسلامية-المسيحيةالتخومفكرةكانت،مختلفةوسياسيةروحيةسياداتتحتكيانينبين

هذينأحدمنشرعيتهاتستمدكانت،كبيرةإمبراطورياتبوجودالماضىفىترتبط

والمسيحيين)المسلمينالقطبيةثلاثيةأوتتائيةسياسيةبنيةوألسست،العالميينالدينين

الذىالنمطوهو.المتوسطوالبحرأوروبامنالشرقيةالأجزاءفى(والغربيينا!لأرتوذكس

"كالجطرمثل،والسوسنةلننانفىإحاصريناالطاثفييقالقادةإن.عديدةلطروناستمر

زأأكدوابيجوفيتنت!عزتعلىالأولالبوسنىوالرئيساللهحزبءوزعماإلمارونى

عنفعوضتا.دولتيهمادمرتالتىالطائفيةالصراعاتفىطرفاتكنلمالدينيةالمذاهب

محخهمة،سباسيةالأهاسةوربلك،قيقية!اافوالأ!الأسباربكانتذلك

وتطورهاالم!ادنيةعخاصزبمطعلى3ضنرلفينبعالثوريةاحؤركيبركس!1"!ينخص!إإن

وهذه،الدينيةلا!مئالأوتطورالإنسانىالتقدمبينالارتبا!طعلىنيبريؤكف،التاكأيخى

فىمعيندينعلىتقومكانتالتىالإمبراطورياتتاريخعلىبخاصةتنطبقالأنمكار

،والتخوموالدينالسيادةمفاهيمارتباطوعلى،الشرقيةوأوروباالمتوسطالبحرشرق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاجتماعىالمغزىإلىفيبريشير،المثالسبيلعلى،الاجتماعىللتطورتحليلهوفى

السلطةمركزةمعتزامنالذىالانتقالوهوالتوحيد،إلىالآلهةتعددمنللانتقال

مفهوموحتى،للسلطةالدينإقرارمعسلطويين،حكاملىإالحكموانتقالالسياسية

فيبر،عندعقلانياتفسيرالنفسهيجدالكاريزما"19مفهوممثلبالمرةعقلانىوغيرمراوغ

انتقالفىأساسيادورالعبت،المثالسبيلعلى،(*)"دعحم"كاريزمابأنقالالذى

الإمبراطورىالتنظيموبالتالىالتوحيد،إلىالآلهةتعددمنالبدويةالعربيةالقبائل

دائقاكانتالأديانفإنللتاريخالهيجلىللفئهمووفقامءكا!للأ(،؟964)للقوةالمركزى

العديدةللزشكالالروحىالبعدباعتبارهاوالدولوالجعاعاتالأفرادبينالعلاقاتتنظم

الروحىالأساسباعتبارهالدينيعملحيثا!9!لأ(،؟80:975)الاجتماعىالتنظيممن

الاقتصاديةالناسحياةيحكمالأخلاقيةالقيممننسقتقديمخلالمنللمجتمع

فإنذلكومع،الاجتماعيةالوظيفةنفستلعبالمختلفةالدينيةوالعقائد،والاجتماعية

يتغيرفما.الواقعيةالحياةتنوعيعكسعينىشكللهايكونمادائغاالدينيةالعضوية

وئمارس.العقيدةتتكشفخلالهمنالذىالشكلهو

ذاتها،فىفرديةنفسهالوقتوفى،أفرادهامجموععنعبارةدينيةجماعةأيةإن

إخلاصهممنللجماعةبالانتماءلشعورهمإخلاصتاأكثرالغالبفىأعضاؤهاويكون

دالةوكذلك،الأساسيةللعقيدةالروحىللدفعدالةيكوننمانتماؤهم،الدينيةللمعتقدات

الاضطهاد،أوقاتفىتتعززالتىالحاجةوهى،المؤمنينجماعةفىالعضويةإلىللحاجة

هويتهمإزاءحساسيةأكثريصبحونالمسلمينالبوسنةوسلافمصرأقباطمثلفجماعات

والأمنالراحةعنللبحثالناسقابليةأنذلكمنوالاكثر.بالضغطيشعرونعندما

ضدوقائيةغريزةتمثلتقليديةوطقوسبمعتقداتالجماعىالالتزامخلالمنالنفسيين

،(*2"5(2089؟92:994)الطائفيةالجماعاتقوةسببهووذلك،المفاجىالتغيرتقلبات

نهايةبعدالقديمةالدينيةالتقاليدإلىتحولواالاحتكاكمنطقةفىالناسمنكثيراإن

والجماعىالفردىالأمنعنيبحثونلأنهمبل،متعصبونلأنهمليس،الباردةالحرب

.والسلامالصلاةعليهلإسلامانبى(*)

كاحلأ
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الناسرمنأكبرأعدادمعالتواصلخلالهامنيمكنهمالتىبالتقاليدالارتباطلخلألمن

العالم،حول

"؟و"الحضاريةالتاريخيةالمعاييرفىبجذورهاتضربالاجتماعيةالممارساتإن

)فالعاداتالتاريخيةالخصوصيةذاتالعملمالرأستكوينأشكالمنتمتدالتى

،(العالمحولموحدةالأحوالمنبحالليستالعملوآدابوالخاصالعاموالتعليمالأسرية

الراسخة،الجماعيةالهويةذاتالجماعاتبينوالاضطهادالسيطرةم!ركاتإلى

الانضواءعلىالأفرادتساعدلآخر،جيلمنالأديانتدعمهاالتى،5هذالمعاييروانساق

فإنولذلك،المميزةخصائصهاتعريفعلىالاجتماعيةالجماعاتوتساعد،المجتمعفى

حدودهاتعريفدونمنممكنغيريبدومعينةاجتماعيةجماعةوخصائصبنيةتحليل

استقرارهاأنماطخلالمنالجماعاتأسستدعمبذلكوالتخوم،والحضاريةالثقافية

حيثمننفسهاتعرفوالحضارات،المميزةالثقافيةوتقاليدهاالاجتماعىوتنظيمها

بعدمالمنطقووفقا.للبربريةمقابلةثقافةشكلفىالغالبوفى"الآخر"،عنالتميز

العالمفىالقوميةالدولةنموذجمحلالطائفيةوالفاعليةالدمجحلفكلماالحداثة

لخطوطأوضحوتعريقاالمميزةلهويتهمجديدتمفصلعنبحئاالناسازدادالمعاصر

الاجتماعية،الجماعاتبينالثقافىالفصل

بحثهمفىالطبيعةخصائصيتبعونالذين،الناسخلقمنعموقاالتخومإن

الصحراويةالمناطقأوالجبليةالقممكانتأنيحدثفلم،مجتمعهمفىالنظامعنالمتعمد

ويؤسسوالهاالمجاورةالمناطقفىللعيشالناسيأتىأنقبلتخوقاالأنهارمجارىأو

القمر،فوقمنالعظيمالصينسوررؤيةيمكنإنهيقولون،هناكالاجتماعيةتنظيماتهم

كحاجزإليهينظرونكانواالسورهذابناةأنهناكمنيرىأنأحدبمقدورليسلكن

.البرابرةعنحضارتهميفصلعسكرى

الاجتماعىالمغزىبسببالتخومحولبأفكارهميتمسكونالناسكانالماضىفى

الذاتىالاعتقادوبسببذاتى،وتعريفتحديدأداةباعتبارهاالتخومعلىيضفونهالذى

حياةاكتسبتماسرعانالاجتماعيةالانقساماتهذهلكن.متفردةحضارتهمبأن

لو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وتشعيبالمختلفةالمجتمعاتانفصالبأنتقولالتىالأساطيروخلقت.بهاخاصة

الصارمللتقسيمالعقليةالأبنيةفإنالطريقةوبهذه.طبيعيةظاهرةيمثلالبشرية

الطابعإضفاءفىأسهمتمتميزةتاريخيةهوياتذاتحضاراتبينللعالمالمزعوم

يجبمستقلكمتغيرالتخومصئورتذلكوعلى،طبيعيةكظاهرةالتخومعلىالمادى

التخوممفهومتطورفىهامةمكانةتحتلالآراءوهذه،معهتتكيفأنالسياسةعلى

.(!كء(،"!"؟95؟:519)

فهمأنيبدوذلكومعقى،وعسكرىمؤسسىدعمعلىتعتمدالدولحدودإن

منأسهلهذهالسياسيةالتقسيملخطوطالاصطناعيةالخاصيةمعوتعاملهمالناس

فالتخوم.والعقليةالثقافةحيثمنئعرفكما،و"هم""نحن"ابينالانقساممعتعاملهم

الأحزاببينالتمييزأوالقوميةالدولحدودمنالفهمفىوأصعبأعقدالحضارية

الحضاريةالاختلافاتعلىالقائمالصراعيجعللاذلكلكن.والأيديولوجياتالسياسية

الهويةإلىالعودةإن.اقتلاعهفىأسهلالتعصبيجعلولامعهالتعاملفىأسهل

الدرامىوالصعودالباردةالحربنهايةبعدالنتصرقيةأوروبافىوالدينيةالثقافية

مشكلاتمعالجدىالتعاملضرورةيؤكدانالأخيرةالسنواتفىالإسلاميةللنزعة

الثقافى.الانقسام

منطقة؟أمخط:الحضاريةالتخومأفكار

متميزكمحيطأو،تجمعكمنطقةأو،يفصلكخطإماالتخومإلىئيظرعامبوجه

التنظيمأشكالمنشكلينبينخطوةأوكمنطقةالتخومإلىوالنظرالمركز،عن

دراسةفىالأساسية"جتمان"جينإسهاماتمنواحديمثلوالاجتماعىالحضارى

فيزيقىكخطالحضاريةالتخوموفكرة"*+*ءك!(.؟98ه*:55)السياسيةالجغرافيا

معينينوكتابسياسيينقادةءآرافىحيةزالتماوالإسلامىالمسيحىالمجالينيفصل

،طارقجبلومضيق،واليونانبلغاريامعتركياحدودمثلأ،،خلالهامنيفسرون

8ءحا!7ء5المحاصرةالمقاطعاتتجدحينفىالقوقاز.فىالجديدةالدوليةوالحدود
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.ولبنانوالقوقازوقبرصوكوسوفووألبانياالبوسنةفىأمثلتها"أجنبية"أراضل!اد

تمرزالتمالأنهاذلك،للإسلامالجديدةالتخومأنهاالوسطىآسياعلىيطلقماوغالتا

تتراجعهناكمكانكلففى.والمسيحيةالمسلمةللجمانثاتالسياسىالانفصالةي!رو!

التخوممدركاتأما.السوفيتيةالتجربةمنعقودسبعةعبقتحملى!االعلمانية

أنهافيبدو،والفلبينوإندونيسياإثيوبيامثل،الثالثالعالممنمعينةمناطقفىالمذ!ية

فكرةعنكثيرايبعدلاالتعريفوهذا،كخطالإسلامية-المسيحيةالتخومتفسيرتتبع

منتتضمنهبما،(،)"ةهبج"كلمةفى"تخوم!"كلمةجذرعنيبحثأنهويبدو،المواجهة

9"ءك!(.كا؟996:؟7)عصرا

الخريطةعلىتمفيلهيمكنالمعالمواضحإقليمىحدودكخطالتخومفكرةإن

منذ"وستفاليا"نظامتأسيسمع-الفكرةأى-أوروبافىتطورت،الجغرافيةالطبيعية

كانت"وستفاليا"قبلفيماالتقليديةالتخومفكرةفإنذلكومع،ونصفقرنيننحو

1"المناطقيسمىماأوأكثر،أوسياسيتينلقوتينمتاخمةانتقاليةمنطقةعنعبارة

إستراتيجيةكانتالتاريخمروعلى.الطبيعيةالسياسةفىح53!*2!*5"الأساسية

الحماية،بابمن،التخوممناطقاستقرارتحقيقإماهىدائماالمتجاورةالقوى

والأمن.والقوةالتأثيرمنلمزيدتحقيقافيهاالتوسعأو

وهى،بينهماالتخومحولمدركاتهموالمسلمونالمسيحيونطورالإسلامفجرمنذ

علاوةللتخوم،الرؤيةوهذه.مختلطةومجتمعاتحاجزةمقاطعاتبوجودتتسممدركات

الجهادوحملاتالصليبية)الحروبدينياالمجازةالحروبخلالمنتكرستذلك،على

التأسيسيةالأساطيرفىتدخللمالأفكارهذهأنعلى"الآخر".ضد(التوالىعلى

حولمفاهيمهماوثيقنحوعلىتلازمأيضاأصبحتبل،فحسبالعالميتينللجماعتين

أفكارمنكثيرااعتنقتالتى،الإسلاميةالجماعةإن.المجتمعفىوالنظامالاستقرار

القوىمعالتضادخلالمننمت-والمسيحيةاليهودية-القديمتينالتوحيدديانتى

.أالمترجم1ةجدلهةتعنىالتىأ"همأكلمةإلى،،"تخوممأ8"،أ!مكلمةأصلهؤلاءيردربما(")
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المسيحيينمعبالتحفظالمسلمونالقادةتعهدهزيمتهموبعد،المجاورةوالوثنيةالمسيحية

تقسيمفكرةتهـليهاتئهيمنالإسلاميةالأيديولوجياكانت.الوثنيينمعالتسامحعدممع

المواجهات)منطقةالحربودارلله(والخضوعالإسلام)أرضالإسلامدارإلىالعالم

المسلمونالربطوروميزوبوتاميا)*(لسورياالسريعالفتحفبعد.(المسلمينغيرمع

لأنشطةمفتوحةمشاعأرضوهى""الثغور""،إلىتنقسمتخومكمنطقةالحربدارفكرة

استغرقتوقد،الحمايةحصونثانءمنخطوهىالعوازم"آ؟و،المسلمينالفاتحين

مهرطقةطاثفةمجردمنأكثركانوامحمدأتباعأنأدركتحتىوقتاالمسيحيةالقوو

عنالبحثفىبدأتحتىالإدراكهذاوصلهاإنوماالصحراء،منتنساحأخرى

المسيحيينإرسالياتاستخدامفىوبدءوا،التخوممقاطعاتفىمسيحيينحلفاء

الخطهذاكانمحمد.جيوشضد،المنظمةالإمبراطوريةالجيوشإلىإضافة،المحليين

المسيحييناستخدامإلى(641-610)هرقلالبيزنطىالإمبراطوردفعماهوالفكرى

منمماثلأنمطاظهروقد،المسلمينتقدملصدسوريافىء(*أكا!!ول(*+)المارديت

استخدمكما.كثيرةقرونبعدالبلقانفىالمحاربينجماعاتذاتالتخوميةالمقاطعات

المقاطعاتفىآسيامنالمسلمينوالمستوطنينالمحليينالإسلاممعتنقىالعثمانيون

القوتانوهاتان،وروسياالنمسالمواجهةالخاصةالإداريةالطبيعةذاتالتخومية

مناطقفىالمحليينللمسيحيينالموسعالاستخدامإلىعمدتانفسهماالمسيحيتان

كانفقد،التخوميةمقاطعاتهمداخلأوالعثمانيةالإمبراطوريةداخلءسوا،التخوم

!ك2!أأ"!كرابيناإلىالأدرياتيكىمنتمتدكانتالتىالعسكريةالتخوميةمنطقتهاللنمسا

،32*"5الأ7ء"أ!نسلافياوترا!!"*(وباناتأء7!"أكا!7وفويفودينا3ا!75"أ!وسلافونيا

الإسلامية.الإمبراطوريةأيخئاتواجهكانتالتىالشاسعةالقوزاقمناطقلروسياكانكما

الحالية.العراقعلىالفاتحونالعربأطلقكماالسوادأرضأوالنهرينبينمابلادهىميزوبوتاميا(8)

.ألمترجما1

-المصادرتشيركما-اسئخبمتوقد،لبنانفىاليومالموجودةالمارونيةالطائفةأصلهىالجماعةهذه(*")

كرأسالغربيةالمسيحيةوالإمبراطورياتالدولجانبمن،التاريخمروعلى،سورياالإسلامدخلمنذ

لديهمالتخومثقافةعززماوهو،الإسلاميةوالإمبراطورياتالدولفىالاستقراروزعزعةلتقويضحربة

.أالمترجم1.لحديثاالعصرفىحتى

رثل!
http://www.al-maktabeh.com



حدودلهاوليسامرنةالتخوميةالمناطقهذهأناستقرتالتىالمبادئمنوكان

9المجاورةالوسطىالأراضىفىمتراميةظلالولها،ةح!او

البوسنة،ومسلصوكرواتصرببينالحدودتمثيلإلىالسياسيينبعضيتوق

قسمالذىالأخضرا"لخطاا"و،حضارىفصلكخطوطكوسوفو،وألبانصربيجنأو

خطوترسيم،قبرصفىواليونانيينالأتراكبينوالخط،؟991إلى؟975منبيروت

الحادىمنبدءاالبوسنةحولدايتوناتفاقاتمنالثانىالملحقعرفكماالحدود

نأتحديذاوهو،الرأىلهذاآخراعنصراجميعهاتضيف؟995نوفمبرمنوالعشرين

الواضحفمنذلكومع.الدولىالقانونبلغةحتىكخطتمثيلهايمكنالحضاريةالتخوم

التخومبتعريفمنهاأكثرالدولةوبناءالأمةببناءتتعلقالحالاتهذهفىالمشكلةأن

لدعمئحشدالتىالأساطيرمالرأسفىفقطتسهمالدينيةفالهوية،الحضارية

الخصائصتشحذالتىهىالمواجهةأنعنفضلا.وليدةأمةإلىبالانتماءالإحساس

بأن"1جلاسنر؟"مارتنيدفع.العكسوليسللجماعةالمميزةوالسياسية؟؟"الحضارية

جغرافيةكياناتوجودعنالنظربصرفالحدودلتعريفأساشاتصبحالأديان

كانالتىالمجتمعاتفىوبخاصة(ولبنانالبوسنة)مثلمعينةوتاريخيةواجتماعية

.(!كا!35"!س2؟87:996)للاحتكاكقويامصدرا،التاريخيةالتجربةفى،فيهاالدينىالتمييز

منكثيرةأماكنفىسياسيةحدودإلىالإسلامية-المسيحيةالتخومتحويلأنبيد

الطائفىالتوترعنالغالبفىينشأللذاتسلبىتعريفباعتبارهإليهالنظريجبالعالم

المسيحية-التخومطولعلىالتضادوفكرة.البوسنةحالةفىكما،الجماعاتبينالحاد

هامادوراتلعبأساطيرلخلقالقوميةالحركاتجانبمنئستخدمماغالباالإسلامية

إلىاليومالشيشانالقوميينوإشارات.القوميةوالممارسةالأيديولوجيانشأةفى

اللبنانيةالأهليةالحربفىمعينينمارونيينمتطرفينإشاراتأو،الإسلاميةتقاليدهم

سوىليسا،المسيحيةالتخوموثقافةالمارديتللمسيحيينيعودالذىميراثهمإلى

والأساطيرالإقصائيةالسياسيةالمواقفإن،الصددهذافىكثيرةأمثلةمنمثالين

المجتمع،فىنظامكعنصرللتخومالأولىالمعنىفقدإلىالناسنزوععلىتشهدالقومية

الثانوى.التقسيصدورهاعلىوتؤكد
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حينفى،والقانونيةالسياسيةالممارساتمنكونهيعدولاكخطالتخومتفسيرإن

.(351دح"ءم؟988:؟4)منطقةأنهاإلىيذهبالأصيلالجغرافى-التاريخىالمفهومأن

السياسية،للوحدةالمدمجةالمنطقةبعدتمتدجيوبوليتيكيةكمنطقةوصفهايمكن2"التخومف

السياسيةالخرائطنثلىئمثلالتىالحدودخلوفعلى،"االتوسعيحدثأنفيهاويمكن

الحداثة،عملتوقد.(اقا!55"!2؟83:996-4)"الدولسيادةحدودتعينرفيعة"؟كخطوط

،!"الرفيعةالحدودية"الخطوطفكرةنشرعلى،القوميةالدولةعنالأساسىبمفهومها

الثقافةحيثمنوبخاصة،الواسعةالتخوممناطقأنالأحوالمنبحاليعنىلاذلكلكن

والبوسنةوقبرصلبنانفىالحدود؟""خطوطتريفإنحتى.كليةاختفتقد،والدين

المحتلةللدولةليسعسكرىاحتلالمنطقة،كمنطقةوكذلككحدالتخوممعنىيتضمن

تتضمنالإسلامية-المسيحيةالحضاريةالتخوموفكرة2*اه(.لأ؟7:998)عليهاالسيادة

الاعتمادفىباطرادآخذعالملواقعملائمسوسيولوجىمفهوموتمثل،للاختراقعاليةقابلية

المختلفةالدولفىالجماهيرنفسيةفىحاضرةفكرةمنطقةباعتبارهاوالتخوم.المتبادل

الرسصالتاريخمنهجأنذلكمن،فيهاالدراسيةالكتبفىوحتى،المنطقةهذهفى

،المثالسبيلعلى،التسعينياتعقدفىبلغاريافىالثانويةالمدارسكلعلىالمقرر

،"والإسلامالمسيحيةبينالاحتكاكمنطقةفىالبلغاريون9"بعنوانكاملأفصلأتضمن

.(3!اء،!ا.؟996:؟68-73)والتمييزالمواجهةعلىفيهالمنطقةوصفركز

والإقليم.الإقليميةبمفهومىعلاقةالإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقةلفكرةليس

منكبيرعددفى،بينهافيمااعتماذاأكثرالدولمنمجموعةبأنهالإقليمتعريفيمكن

مثلخصائصفىبعضهامعوتنتشرك،الأخرىالدولمعمنها،والتعاملاتالأبعاد

وحدهاالجغرافيافىاشتراكهامنأكثروالاقتصادوالسياسةوالتاريخالثقافة

الاحتكاكمنطقةعلىينطبقلاللإقليمالتعريفهذاأنالواضحمن5(داءه(.ح8؟98؟:45)

والسياسةوالتاريخالثقافةفىمشتركةاتجاهاتهناكصحيح.الإسلامى-المسيحى

تاريخيةخبرةالتحديدوجهعلىوهناك،التخوممنطقةفىالاقتصادىوالسلوك

ليسإنهإلا،والعثمانيينالبيزنطيينلحكمطويلةلقرونالخضوعفىتمثلت،مشتركة

إقليم،بالفعليمثلالذى،الإقليمهذافىالمختلفةالدولبينواضحمتبادلاعتمادثمة
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إقليمىتعاونينشأأننتخيلأناليومالصعبفمن،الإقليميةمرتبةإلىيصللا!ه

المجتمعى.وحتى،الفيزيقىالقربرغم،وإسرائيلسوريابينأووصربيا،ألبانيابين

وإسرائيل،الأوسطوالشرق،وتركياالبلقاندولتجمعإقليميةعنالحديثفإنوأخيرا

وشرقالبلقانفمجتمعات.الخيالمنضرنجاإلا،الحالىالوقتفىالأقلعلى،يكونلا

فىترغبولاتمتلكلالكنها،الجوهريةالخصائصمنعددفىتشتركالمتوسطالبحر

منطقةدولبعضدفىطتعديدةولأسباب.الدينامىالإقليمىللاندماجآلياتتبنىأن

التاريخيةالحدودخارجدولمعإقليميةدونأوإقليميةاندماجيةمجموعاتفىالاحتكاك

الاحتكاكمنطقةحدودتعريفأننجدالتطبيقعندوحتى.الاحتكاكلمنطقة

علىالإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقةوضعإن.اليسيرةبالمهمةليست

والخامسالثانىالفصلينهدفهوالتاريخىتطورهاوتناولالسياسيةالعالمخريطة

.الكتابهذامن

عالمى:سياسىسياقفىالتخومتناولتالنىالأدبيات

002؟سبتمبرمنعشرالحادىأحداثبعدوبخاصة،الباردةالحربنهايةمنذ

السياسىالإسلاممشكلاتحولالجديدةالكتاباتمنفيضظهر،اكساوية

البوسنةمن،العالمحولفيهاأطراقاوالمسلمونالمسيحيونكانالتىالحادةوالصراعات

ماالأسبابمنعددهناكذلكورغم.وإندونيسياأفغانستانإلىولبنانوالشيشان

العالمى.النطاقعلىالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتحولالكتبمنالمزيدكتابةيبرر

مسألةوأن،اجتماعياتنبنىالعلاقاتهذهأنعلىالتشديدإلىماسةحاجةهناكأولأ،

العلاقاتهذهفىالناسهؤلاءمنت!اركةطريقةعلىتعتمدعدمهمنالتسامحسيادة

،العلاقاتهذهفىيدخلونالذينالناسعلىبإيجازتعتمدأى،القراراتوصنعوتحليلها

المسيحية-للعلاقاتالأوجهمتعددةالخاصيةنوضحأنبمكانالأهميةمنثانيا،

أبعادهلهالاجتماعيةالعلومأدبياتفىيظهركماالحضاريةالتخومفمفهوم.الإسلامية

يسهمالتىالأبعادوهى،والديموغرافيةوالثفسيةوالاقتصاديةوالسياسيةالتاريخية
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المسيحية-العلاقاتأننعرفأنالمهممنثالتا.كليتهافىفهمهافىالكتابهذا

،البازغالعالمىالمجتمعبنيةمنجزءاتمثلالإسلامية-المسيحيةوالتخومالإسلامية

المجتمعفىنظامكعنصرالحضاريةالتخوموظيفةإلىننظرأنأيختاالمهممنأنكما

العالم،فىالمتجانسوالنموالتسامحأغراضتخدمنجعلهاحتى،العالمى

الحقائقمنممكنحجمأقلعلى،البخلعنينمبماكانوإناختيارى،وقعوقد

مودوفادأبىوكان.كمنطقةالإسلامية-المسيحيةالتخوممفهومترسمالتىوالحالات

المسيحية-للاحتكاكاتالجوانبمتعددالواقععلىالمثليضربونبأشخاصالاتصال

فىيعيشونالذينأولئكعلىالأولالمقامفىمركراالمعاصر،العالمفىالإسلامية

بينالمحيطيةالاحتكاكدوائرتسميتهيمكنماجانبإلى،التاريخيةالتخوممنطقة

المسيحية-العلاقاتكتاببعضخبراتعنناتجتحذيرعلى"وبنا،والإسلامالمسيحية

وأكثرأكثرأقتربأنحاولتالموضوعفىالطويلالاكاديمىالباعذوىالإسلامية

الاجتماعية.العلاقاتهذهفى،بأخرىأوبطريقة،المنخرطينالناسخبراتمن

واستنتاجاتشكلعلىقوياأثراهذهالشخصيةاتصالاتىمنلانطباعاتىكانوقد

،الكتابهذا

"هاليداىا.فريدأعمالوهو،تمافامختلفنوعمنكانوإنقيم،آخرمصدرثمة

سواءأقدامى،تحتمنتهتزالأرضكانتفمتى.الإسلامية-المسيحيةالعلاقاتحول

بينالارتبا!أوالإسلامية-المسيحيةالمواجهةمفهومتوضيحبمسا"لةالأمرتعلق

أتوجهكنت،العثمانيةالإمبراطوريةبعدمامناطقفىالقوميةالدولوبناءالدينيةالهوية

منكانوقد.ذلكضوءفى"!الواقع"؟أفحصثم،الهامهاليداىكتابءةلقرافورىمن

المسيحية-للعلاقاتالسياسىالجوهرحولأفكارىأنأكتشفأنسرورىدواعى

ذلك،ومع.هاليداىنشرهاأنسبقالتىالأفكارتلكمعبالكاملتتفقالإسلامية

بعضإلىمختلفمدخللىفإننىالممتاز!هاليداىكتابتحليلمعاتفاقىمعوحتى

.الكتابهذاغطاهاالتىالأساسيةالقضايا
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الحضاريةالتخومحوللفكرتىالحتميةالتفسيراتمنكذلكأحذرأنيجبكما

العواملمنواحدعاملسىليستالدينيةفالهوية.العالمىالمجتمعفىنظامكعنصر

نأالواقعىغيرومن.السياسيةوالنفسيةالسياسةصنععمليةتشكلالتىالكثيرة

بينالعلاقاتلأنالموضوعهذامعالتعاملفىالسياسيةأوالاقتصاديةالحتميةشذ

خصوصياتعلىتعتمدالعينيةوالارتباطات،تبادليةعلاقاتوالسياسةوالاقتصادالقيم

نغالىأنكذلكيجبلاكماقبلأ،ئخذدمعينةقواعدعلىوليسإمبيريقى،موقفكل

السياسيةوالكياناتوالتحالفاتالعنيفةالصراعاتعلىالثقافيةالاختلافاتتأثيرفى

بالواقعالصلةمنقطعنظرىتفسيرفىننغمسأنأو،ليةالدهالحدودأوالناشئة

فالمشاركون،الزمنعليهعفانموذجالدينيةالسياسةأنمؤداهاالتى"العلمنةد"فرضية

2ء،5ءول(ا4"دا؟996)2"السياسةفىللدينالعالمىالبعث:العلمانيةالدولةبحث1"كتابفى

ككل.المجتمعفىأهميتهفقدأنهتعنىلاالدينأشكالفىالمستمرةالتغيراتبأنيدفعون

والمنظماتللعلمانيةالمضادةالحركاتندرسأنبمكانالأهميةمنفإنالسببولهذا

فىالقوميةلدولهمالسياسيةالحياةفىالديندورتقويةفىشاركواالذينوالأنمراد

العالمفىالاجتماعيةالعلاقاتمحدداتأحدالدينإن.والتسعينياتالثمانينياتعقدى

يؤدىقدالاجتماعىالتفاعلمنالمختلفةالمستوياتعلىالدينتأثيروإهمالالمعاصر،

سبيلعلىالدينيةالأقلياتسلوكأوالأصوليينقوةحولخاطئةسياسيةحساباتإلى

العلاماتمنللحمايةوحاجتهاالسياسيةومطالبهاالأقلياتهذهشكاوىإن،المثال

وتؤثر،السياسيةالهويةأنتمكالمنشكلأتمثلزالتماالمذهبيةالهويةأنعلىالاكيدة

.الناسمنالكبيرةالجماعاتبينالعلاقاتعلى

سياسيا،وجدلافكريااهتماماالإسلامية-المسيحيةالتخومةل"اسمأثارتلقد

يفسرالذى،"الحضارات"صدامالتحذيرىهنتنجنونصامويلمقالمنامتد

منكانإذامامناقشةإلى،الثقافيةالاختلافاتضوءفىالمعاصرةالعنيفةالصراعات

تحدثهنتنجتونأنومع.الإسلامىالمجتمعفىجذورهاتعمقأنللرأسماليةالممكن

عدوأيخئا)وربماعدوهمعطويلا"ابقىفإنه؟العالميةالحضاراتكلحولمقالهفى

بالفعلامتدتالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتإن."الإسلام:المفضل(الأمريكىالشعب
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،المتبادلالاعتمادعلىالقائماليومعالمششصهامهبقضاياوتتعلقكله،العالملتغطى

منالكبيرالعددإن.والأشخاصوالنفطوالأسلحةالماللرأسالدوليةالتدفقاتمثل

لبنانمثلبلادفى،الباردةالحرببعدمافترةفىالأولالعقدفىالمسلحةالصراعات

العمليةالضرورةأوضح،وإندونيسياوالشينتمانكارباخوناجورنووقبرصوالبوسنة

بينالمعقدةالعلاقاتتحليلأجلمنالقوميةالدولةنموذجعندالتثبتلتجاوزالملحة

منمزيدحدوثتجنبهوذلكمنوالهدف.المميزةالثقافيةالهوياتذاتالجماعات

الإيجابى،السياسىالفعلممكناتعلىوالتعرفالصراعىالتفكيرإلىالتدهور

التىالنظرياتبأنهنتنجتوندفعيشابههاوماالصراعاتهذهأساسوعلى

ونهايةليبراليةأجندةحولالتجانسحيثمنءسواالباردةالحرببعدماعالمتصف

مجالهوحيثمنأو،(3!"!لأداكالا؟989)للأيديولوجياتتاريخباعتبارهالتاريخ

لاالنظرياتهذهبأندفع،(لوء!25"ءأ"ء2؟995)القوميةالدولبينالفوضويةللمنافسة

حضاراتبينالعالمتقسيمفىالواقعيكمنحينفى،القصةمنأجزاءسوىتفسر

منوكل.الحضاريةالهوياتحولتتطوروالمواجهاتالدوليةفالتحالفات.عديدةكبرى

دولتمثلهالذىالإسلامباستثناء،قويةواحدةدولةفىتتمركزهنتنجتونحضارات

جالتونججوهانيصوروبالمثل.العالميةنوئ!تنلافىأساسيادوراتلعبعديدةهامة

التىالتخوميةالمناطقوجوديهملبذلكوهو،متنافسةمتماسكةكوحداتالحضارات

؟996عامفى.بعضهامعوتمتزجوتلتقىالكبيرةالثقافيةالمركباتظلالفيهاتمتد

،1993عام"الحضارات"صداممقالهضمنهاالتىأفكارهحولكتاتاهنتنجتونطور

فىالسببكانتلهم،مقالاتبتوسيعقامواالذينالكتابمعظمخلافوعلى،لكنه

يشكلنسيجمنجزءالحضاراتأنمؤكذاأبعدخطوةتقدمكتب،إلى،شهرتهم

علىيقوممؤسسىنظامخلالمنإدارتهايمكنالصراعاتوأن،العالمىالمجتمع

"(االال"(أ"9"ه"321:1996)لحضاراتا

منبدعمأجريت،الباردةالحرببعدمافترةدراساتمنأخرىدراسةوفى

،"!والغربللإسلامالطبيعيةالسياسةبالحصار:"الإحساسبعنوان،**85مؤسسة

هنتنجتون.تصورعنيختلفلاللتخومتصوراقصد،دونأوقصدعن،المؤلفونتبنى
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بينيمتدالفصلخطأنعلى،الخصوصوجهعلى،الدراسةهذهمؤلفويشدد!إ

.(3الامءا!!اكط!س55ء2؟995)والإسلامالمسيحيةبينوليس،والغربيةالإسلاميةا!ارتين

الاننتمقاقوضعضرورةتؤكدبدرجةالعلمانيةمنوالغربالانقساممنالمسيحىفالعالم

بينوليسالاعتبار،فىوالإسلامالغرببينالواقعىوالاقتصادىوالثقافىالسياسى

الغربيةالمسيحيةبينالتقاربفرضيةحتىيرفضهنتنجتونإن.والإسلامالمحههميحية

نسختىبينحدةالاكثرالسياسىالصدعويتجاهل،الشرقيةالأرثوذكسيةوالمسيحية

فىيعيشونالذين،الشرقيينالمسيحيينإلىينظرذلكوعلى،ةيعي!تنلاوالسنيةالإسلام

بعضوفى،الغربعنمختلفكيانأنهمعلى،المسلمينمعجنبإلىجنتاالغالب

الغربفىالهامةالفكرةيوضحوهذا،غامضكلى"آخر."ككيانتمثيلهميتمالأحيان

الأرثوذكس،والمسيحيينالمسلمينمنمختلطةجماعاتتقطنهاكمنطقةالتخومعن

؟"الإحساسدراسةأنالتناقضعنيعبرومما.النسبىوالفقرالاضطرابيسودها

المادىالطابعوإضفاءالتمايزاتتعميقإلىضمناتذهبذلكتقريربعدبالحصار."

يرفضهمابعينهوهو،المغرضةالصراعنبوءاتمخاطروتزيزالمطلقةالاختلافاتعلى

الروسالمشاركينأمثالمن،آخرينمؤلفينثمة.كتابهمصدرفىصراحةالكتابمؤلفو

بعدمامنطقةفىالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتحول؟998عامكتبأحدفىوالغربيين

والأرثوذكسيةالغربيةالمسيحيةمنكلبأنيدفعون،(7أ!ا"ء5؟998)السوفيتىالاتحاد

أحداثبعدالروسىالأمريكىالتقاربءجاوقد.الإسلاممعالمعاصرةالتخومتشكلان

منهماكللمصالح"أفضل"تفاهغاالدولتينإظهارمع،020؟سبتمبرمنعشرالحادى

الإسلامية.-المسيحيةللتخومالمدخلهذاليقى،الإسلاممع

هنتنجتونرسمهاالتىالعالمصورةعنتنشأالتىالأساسيةالمشكلةإن

عليهاالتعرفيمكنحدودذاتمترابطةككياناتالحضاراتتصورهىوجالتونج

نأتزعممصطلحات،"""الجماعاتأو""الأممشأنشأنها،الحضاراتأنرغم.بوضوح

أقلالحضارةمصطلحإنبل،فحسبذلكليس،للدحضقابلةلكنها،وسلطةواقغالها

تاريخيامعطاةمتماسكةكتلةإلىالإنتهمارةفىالآخرينالمصطلحينمنبكثيرملائمة

التضادفكرةفإنلذلكونتيجة.(*!ااأ4!أل؟3:996)السياسيةالقوىتعبئةحولهايمكن
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محض.خيالكونهاتعدولاالحضاراتبينالتحديدواضحفاصلخطعبر(الصدام)أو

تثبتوالإسلاميةالمسيحيةالأممأوالجماعاتبينالعلاقاتفإنالتطبيهقمجالفىأما

إلىتتطابقالتىالمنطقةوهى،المختلطةوالجماعاتالاحتكاكمنواسعةمنطقةوجود

المسلمينالمفكرينأنملاحظتهتجدرومما.الحضاريةالتخومفكرةمعكبيرةدرجة

فىالقائمللواقعاخراسطحياغربياتفسيراويعتبرونهاهنتنجتونكتاباتمنيرتابون

حنفى،حسنومنهم،19الحضارات"صدامفكرةيتبنونمنهممفكثيرونذلكومع،الشرق

مثلهأشخاصأنعلىيلحالذى،القاهرةجامعةمنالمعتدلالإسلامىالفيلسوف

الاستعماريةالحربأثناءفىالمثالسبيلعلى،الحضاراتصدامحولكثيراتحدثوا

مفكروليس،هنتنجتونصامويلإلىيحتاجالغربفإنذلكومعالجزائر،فىالفرنسية

.الصدامفكرةعلىيستيقظحتى،مسلم

تحتأقإلىالباردةالحرببعدمافترةفىأشارواقدالأمنءخبرابعضكان

منأخرىطبقاتتوجدالقوميةالدولعلى،الأساسفى،القائمالحالمىالنظامسطح

العالمى،الاجتماعىالنسيجفىهامادورالعبتالسياسيةوالقوةالاجتماعىالتنظيم

المتطرفةالحركاتتسببهاالتىللأمنالجديدةبالتهديداتصشتركااهتماماهناككان

العالمى.الإسلامى-المسيحىالفصلخطعبروبخاصة،الخفيةالأهدافذات

،020؟سبتمبرفىجديدةظاهرةيكنلم،الدينيةالاختلافاتعننتجالذى،فالإرهاب

علىالإرهابيةالهجماتبعدمافترةفىجديدةأبعاذااكتسبأنههنالكماكل

ذعرفىيشاهدونالناسملايينجعلتالواسعةالإعلاميةفالتغطية،المتحدةالولايات

التخومفكرةأدخلماوهو،الحكوميينغيرالفاعلونأظهرهاالتىالتدميريةالقوة

علىواعياالعالمأصبحلقد.جميغامنازلناإلى"مواجهة!"كخطالإسلامية-المسيحية

الدولىللنظامالواثقةالصورةواهتزت،مؤثرةحكوميةغيرقوةأبنيةبوجودمؤلمنحو

الخفىالعالمرفعتسبتمبرمنعشرالحادىأحداثإن،القوميةالدولعلىالمبنى

إلىرفعته،الراسخالدولنظاممقابلفىللقوةهامرصيدباعتباره،الأصوليةللحركات

هيزبورج"،"فرانسواكتبأنذلكبعضمن.العالمىللأمنالرئيسىالتهديدمكانة

يقول:الهجماتمنشهربعد،الدولىالأمنمجالفىالرائدالفرنسىالخبير
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الآنمنيشغلهالذىالمكانذلكفاضحبوضوحيميزالمفرطالإرهابإن"

عمل،سوءبالأحرىأوعمل،فىالحكوميينغيرالفاعلونفصاعذا

نأحقيقةوحشيةأكثربطريقةيوضحأنيمكنشىءلا.العالمىالنظام

علىالرنيسيةالأدوارعلىمنظمةبطريقةتقبضتعدلمالسيادةذاتالدول

("ءأ!كاهدام29هه؟:31)،،(لمىلعاالمشهدا

الحادىأحداثبأن"؟الجديدةالحرب:المفرط؟؟الإرهابكتابهفىهيزبورجويدفع

بل،فحسبللعالمالجغرافيةالخريطةتشكيللإعادةبدايةتكنلمسبتمبرمنعشر

عقدمدىعلىتنزلقأخذتالتىالمتحدةالولاياتصدمتفقد،اللعبةقواعدكذلكغيرت

الأحادية.السياساتاتجاهفى

علىركزتمباشرةالإرهابىالهجومصدمةتلتالتىالأفعالردودبعضإن

انتحاريةهجماتعلىيقدمونالأشخاصهؤلاءجعلتالتىللكراهيةالاجتماعيةالأسباب

معالجتها:يتحتمالتىللصراعالرنيسيةالمصادربينمنوجاء،الدرجةهذهإلىمخيفة

منطقةفىوبخاصة،الاجتماعيةوالجماعاتالدولبينالفاضحةالمساواةعدمأشكال

الإسلامية،الدولبعضفىالفاسدةالنظمومسئولية،الإسلامى-المسيحىالاحتكاك

لأنشطةالسلبىوالقئير،عادلغيربشكلالعهدحديثهالثروةتوزيعبإعادةقامتالتى

الإقحماءوإحساس،العالمفىالديمقراطيةالأممأقوىبعضفىالضغطجماعات

علىيقومإنهعنهيقالالذى،الحداثةبعدماعالمفىالمهاجرينجماعاتبينالسائد

.المتبادلالاعتماد

البنيةتحسينكيفيةمناقشةإلىالانفعالىالجدلهذاأسلمناماسرعانلكن

كان.الحكوميينغيروالفاعلينالدولترعاهالذىالإرهابدورأى،الحاليةالدولية

والمنظمات"الفاشلة"القوميةالدولأو"المارقة!"الدولعلىينصبالرئيسىالاهتمام

الأداءلتصحيحعملهيمكنبمايتعلقكاننفسهطرحالذىوالسؤال.الحكوميةغير

الدولةآلياتتقويمجانبإلى،الصناعيةالدولفىالاستخباراتلخدماتالمعيب

صاحبتالتىالحملةوبعد.الجديدةالأمنيةالبيئةفىالنامىالعالمفىالصدئة
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معتعاملتالتى،الجديدةالمطبوعاتمنالعظمىالغالبيةركزت،الإرهابعلىالحرب

معاييرلرفعوالحاجةالإرهابعلى،الإسلامية-المسيحيةوالعلاقاتالدولىالأمن

جنتا،العالمىالدولىالنظامءأداتحسينعلىالهدفتركزالتطبيقمجالوفى.الأمن

الغربى.المعلوماتجمعنظامتحسينمعجنبإلى

أتباعأفعالبينوتخلطمركزةغيرالإرهابحولالكتاباتمعظمظلتذلكومع

حسين،وصدامالانفصاليةإيتاومنظمةالأيرلندىوالجيشالإسلامىوالجهادالقاعدة

يسمى؟"مابأنالقولفىمحقاجينكنزبريانكانالصددهذاوفى.ذلكإلىوما

الاستخداممنمعينةمراحلففى...المتحدثنظروجهةعلىيعتمدأنهيبدوإرهاب

يستخدمونالذينأولئكلهيريدهماإلىفقطيشيرأنيمكنالمصطلحلهذاالواسع

إرهابا"خصمأىجانبمنعنيففعلأىيصيرحتى،(الإرهابيين)وليسالمصطلح

كارول،لويسمسرحيةفىدمتى""،؟"همتىشخصيةعبرتوكما.(ل!"!كأ"5؟975:؟"2)

نأالشخصهذالهايريدهماتعنىالكلمةهذهفإنماكلمةشخصيستخدمفعندما

منعشرالحادىوبعديبدو.قدمماأعقدعمليةالإرهابىهومنتعريفإن...تعنيه

تتبناهاأنيجبالتىالسياساتبينحيرةفىنفسهاالدولبعضوجدتسبتمبر

الاستجابةفىالخطيرةالنقيصةإلىالنهايةفىذلكأدىوقد،تستخدمهاالتىواللغة

إستراتيجى،تركيزإلىالافتقاروهى،الإسلامىلبدرهابالحديثللظهورالغربية

التىالحربفىمحددوعدوسياسيةلأهدافواضحتعريفإلىالافتقاروبالتالى

التخومصورةأكثرتعززتالسببولهذا.الإرهابضدالمتحدةالولاياتتقودما

لإسلامية.ا-المسيحية

الوعىاتجاهفىالتطورفىمساعدكعاملالصراعيعملأنالمفارقاتمنولعله

صراحةتدافعالتى،الدراسةهذهتركزأنغريبايبدوقد.عالمىمجتمعبوجودالعالمى

هذا.والإسلامالمسيحيةبينالحضاريةالتخومعلى،البازغالعالمىالمجتمعفكرةعن

التسويةعصرفىمتوقعةغيربقوةيتجددالذىالطائفى،الصراعأنعنفضلأ

التخومعلىالواقعةوالمناطقلو!للالمحددةالخصائصمنواحديمثلالمعاصر،والعولمة
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جوهرهووذلك.آسياشرقجنوبإلىأوروباشرقجنوبمنالإسلامية-ا!لجحية

الهموياتتجاورخلالمنالعالمىالمجتمعبوجودواعينيصبحونفالناس،الموضوع

ثمرةتكونالتعاونأوالصراعأفعالمنأىأنكصاالظاهر.فىالمتضادة،المتعددة

ذلكوعلى،متعددةهوياتذاتجماعاتبينوالتعايشالاحتكاك!نمحددةلخبرات

العمليةتلك،"2الآخر9؟مقابلفىالذاتوضبععمليةطريقعنيتحددالناسسلوك!إن

منالناسيدركالتىالطريقةفإنوأخيرا.التعاونأوالتضادبابمنسواء،النفسية

الثثيرذاتالأزماتلوجودإدراكهمفىتكمنالعالمىالمجتمعوجوداليومضلالها

التلفزيون،يشاهدونأوالصحفيقرءونعندماإدراكهمإلىيصلماوهو،العالمى

البعيدينالأنتكلخاصلهمتقربالتىالمعولمةالاتصالوسائليستخدمونعندماأو

وتيمورالبوسنةمشكارتالتليفزيونقنواتبهاأدخلتالتىذاتهابالطريقة،بصراعاتهم

جميغا،منازلناإلىالشرقية

الصراععلىيقوم،دائمتطورفىعالمىكنظامالعالمىالمجتمعإلىنظرناماوإذا

المجتمعهذائغرفالإسلامية-المسيحيةالتخوممفهومأنلنايتضح،الصراعوحل

الحروبكانت.القوميةالدولبينوالصراعاتالعلاقاتمنأفضلبشكلربما،العالمى

تحديذاوهوواحد،ءهاوراالسببوكان،المعالممحددةدولضدالقرونمرعلىئتشن

والتعاملإخضاعهاويمكنضيقةأهدافإلىتسعىكانتبوضوحمحددةدولأأن

يتجاوزالذىالصراعبتجلياتترتبطالحضاريةالتخومفكرةفإنذلكومع.معها

لبنانفىوالفوضويةالوحشيةالانقساماتإن.قوميةدولمنالمبنىالعالمصورة

ومصرالشرقيةوتيموروكوسوفووالراققبرصفىالدمويةوالصراعاتوالبوسنة

العالمأنحاءفىالأمريكيةالأهدافعلىالإرهابيةوالهجماتوالفلبينوالشيشان

فىودورهانطاقهاحيثمنعالميةالصراعاتوهذه.التهديداتتلكبجلاءأوضحت

التمايز.عنالمنحرفةالتعبيراتمععالميا،،التعاملبضرورةالشعبىالوعىشحذ

لتطورالمستقيمغيرالطريقعملياتوضحالسابقةالأزماتفإنذلكعلىوعلاوة

الدولى،القانوندعامةتمثلالتىالمتحدةالأمممثل،العالمىالمجتمعمؤسسات

بدفاعهالعالمىالمدنىالمجتمعظهورأيختاتوضحكما،تنفيذهوسائلإلىتفتقدلكنها
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هنتنجتونوحتى.للعولمةالسلبيةالقئيراتضدوصراعهالإنسانحقوقعنالنشط

نأإلى،"إالحضارات2"صدامعنلفكرتهتقييمهإعادةمعرضفىيشير،نفسه

الفعليةالدمجقوىتولدهامضادةقوةسوىليساالحضارىوالوعىالثقافىالتوكيد

العالم.فى

الدولةبتراجعيرتبطالعالمىالمجتمعظهورأنعلىالعولمةمنظرىبعضيصر

الأزماتدورفىيتمثلعناصرهاوأحدللفاية،معقدهالعمليةوهذه،الحديثةالقومية

المفهوممنأصبحلقد؟ا،العالمى"بالمجتمعالبازغالوعىعمليةفىمساعدكعاملالعالمية

القومية،للدولةالولاءفكرةعنتختلفالتى،الجماعيةالهويةأشكالأنمتزايدنحوعلى

نأكما،الدوليةالسياسةفىهامادوراتلعبزالتما،الدينيةالهمويةتتضمنوالتى

علىالقائمالعالمىالبناءبينوالعلاقاتمحدد.غيرلأجلتبقىسوفالطائفيةالهويات

المعاصرةللدولإن.الكتابمذافىالأساسيةالقضايامنوالحضاراتال!وميةالدول

الجريمةمنالأمن:مواطنيهاإلىمثلأ()العامةالسياسيةالسلعتوصيلفىتتمثلهامةغاية

والطاقةوالمياهوالصحةوالاتصاليةاللوجستيةالتحتيةوالبنيةالعاموالنظاموالاضطهاد

الأمنتوفيرأجلومن،الحديثةالدولةفإنذلكعنوفضلأ،المتعددةالاجتماعيةوالخدمات

فإنذلكومعمتزايد.نحوعلىالتعولمفىآخذعالمفىتتفاعلأنعليها،عامةكسلعة

(المساواةعدم)أوالمساواةومدركات،الأساسيةالطائفيةللأبنيةالثقافىالتماسك

أنظمةبناءفىتساعدالتىالقائمةالاجتماعيةالقيمأنساق(ذلكمنوالأهم،الجماعية

المسماةتلك:ومعقدةمختلفةاجتماعيةبظاهرةكبيرةدرجةإلىجميعهاترتبط،الأمن

الراحةتقدمالتى،الدينيةالقيمهىاليومالسائدةالقيمانساقأقىأنعلى،حضارة

السببولهذا.المكانهذاوراءفيماعادلنظامإلىالإشارةخلالمنالمتعبة!فرواح

نطاقعلىالاجتماعيةالعلاقاتبناءفىهاماعاملأدوفاالدينيةالقيمانساقكانت

للغاية،واسع

تأثيراالسياسيينالفاعلينأقوودفعالعالميةالإسلاميةالحركةظهورإن

القوميةالدولبناءأواستعادةكانتوعليه.الدولنظامبتقويةالمطالبةإلىالعالمفى

المقررالهدفالإسلاميينللمتطرفينقوةكقاعدةعملتالتىالفاشلةالدولمكانفى
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الحربشنلهراءمنبليرتونىالبريطانىا!زراءدرئيسبوشجورجالأمريكىللرئيس

الدعمبناءأجلومن.الغايةمذهلتحقيقللإرهابمضاددولىائتلافوبناءالإرهابهـلى

فحسبمجبراالأمريكىالرثيسيكنلمالإسلامىالإرمابضدالحملةلهذهايحاسى

بل،الأبيضالبيتفىالأولىشهورهميزتالتىالأحاديةالسياسةتعريفإعادة!لى

ليسوأق،!ايحاكانالإرهابضدوالشرطىوالسياسىالمالىالصراعأنأيمتافهم

فىالقدامىالأصدقاءدائرةمنأبعدينظرلمإذاالصراعهذالكسبفرصةأمامه

يكنلمالهدففإنكلوعلى.الباردةالحربأثناءفىمغاعملواالذينالأطلنطى،ف!ـه

تجنبوبالتالى،دولهمبناءفىفشلواالذينأولئكمساعدةبل،أخرىشعوبدولتدمير

هىتلككانت.العالمحولالخرابينشرونالذينالحكوميينغيرالفاعلينخطر

،عنانكوفىشددالمعنىوبهذا.020؟خريففىالعالمحولترددتالتىالرسالة

وحداتبمثابةتكونقويةلدوليحتاجالعالمأنعلىمرارا،المتحدةللأممالعامالأمين

قبلهمنالرسالةهذهبعثواالذينأولئككانإذامامساعيةأما.الهمولىللاستقرارالبناء

.أخرىقصةفتلكلاأمبأمانةتابعوها

الدولبينالنزاعاتعنالغالبفىيننتهمأالمعاصرالعالمفىالعنيفالصراعإن

الجماعاتعصراعنأو،المتعارضةوالتجاريةالاقتصاديةالمصالحعنأو،الأقاليمعلى

الصراعوأسبابواضطهاد.وتمييزسيطرةيعتبرونهماعلىالمتمايزةالهوياتذات

المصالحمنمزيجائظهرالدولىالأمنفىعينيةأزمةفكل.ممتزجةتأتىماغالباهذه

الثقافيةالهوياتطريقعنفقطتشتعلالتى،المتصارعةوالاقتصاديةالسياسية

الإحساسلتوصيلالطرقأقىوتمثل،للغايةعنيدةالدينيةالهوياتإن،المتضادة

التغيرأوقاتفىوبخاصة،مؤثراسياسياعاملامنهايجعلذلكوكلبالانتماء.

المشكلاتمعظمفإن،الكتابهذافىمتواترةحجةيمثلماوهو،وأخيرا،الاجتماعى

مجتمععجزفىوتكمنمؤسسيةمشكلاتتمثلالإسلامية-المسيحيةبالتخومالمرتبطة

المتمايزةالطائفيةالهوياتيسعملائممؤسسىإطاربناءعنالعالمىالمجتمعأوما

الانجقسامفىالموخهالدافعهىالتمييزومدركاتوالاضطهاد.التمييزمخاطرويكبح

الإسلامية.-المسيحيةالتخومفىالسيكولوجى
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الدوليةالعلاقاتنظريةفىحه"5،2دا5(أ7أ5(البنيىالمشروعفإنالمعنىوبهذا

الأفرادتفسيرطرقعلىتعتمدالاجتماعيةالعلاقاتأدنماعلى،ذلكفىالحقولهيؤكد،

الاجتماغية.ومؤلهسهمهماتهمممارساتهمخلالمنجديدمنوبنائهالهاالاجتماعيةوالجماعات

الإمبيريقى،السندإلىوالافتقارالتبلورعدممنيعانىالبنيىالمنت!روعكانوإنوحتى

الاتجاهاتمنأفضلتفسير،تقديمفىيتمثلقوياوعدايحملزالماذلك،مع،فإنه

العالمىالمجتمعتنظيملمبدأى،الدوليةالعلاقاتنظريةعلىلعقودهيمنتالتىالنظرية

المدرسةيربطونالمحللينبعضإن.الحضاريةوالمركباتالقوميةالدول:المتوازيين

والمجتمعالحداثةبعدمامثل،الدوليةالعلاقاتدراسةفىمعينةكليةبنظرياتالبنيوية

المدارسكلبينتجمعمتوسطةكئمارضيةإليهاآخرونينظرحينفى،العالمى

يتفقونالمحللينكلفإنذلكومع.والليبراليةالواقعيةذلكفىبما،الرئيسيةالنظرية

الضرورية.الإمبريقيةالألسسإلىشديدةحاجةفىزالماالبنيووالمشروعأنعلى

الناسيبنى،احتكاككمنطقةوالإسلامالمسيحيةبينالحضاريةللتخومالدراسةوهذه

التعاون،أوالصراعإمااتجاهفىوالطائفيةالاجتماعيةعلاقاتهمبناء،ويعيدونفيها،

الإنسانى.المجتمعتشكلوفهمالإمبريقيةالأدلةفىمتواضغاإسهاقاتكونأنبهافصد

معينةبحدودبعمىنتقيدأنالعقممنأنهأوضحقدهذابحثىأنأشعرفإننىوبعد،

،أخرىأشياءبينمن،تمثلالإسلامية-المسيحيةفالتخوم.البنيوىللمنت!روعئنسب

عنبعيذاتتحركالبنيويةالمدرسةإن.الملائمبالأمرليسذلكونسيان،نفسيةظاهرة

خلالمنتنبنىأنهاعلىالدوليةالعلاقاتوتفسرللواقعوالنفسيةالفرديةالتفسيرات

الإسلامية-المسيحيةالعلاقاتيبنونالناسفإنذلكومع.المطردةالممارسات

تأخذالتىالتاريخيةوالأساطيروالخبراتللذكرياتذاتيةتفسيراتوتلك،عقولهمفى

العقليةالأبنيةفإنالنهايةوفى.المطردةالناسممارساتخلالمنالنهائىشكلها

صنعفى(شعوريةغيرالغالبفىكانتوإن)حتىالمدفوعةالتحيزاتتعكسللتخوم

الاجتماعى.الواقععلىتؤثرالتىالتحيزاتتلكالقرار،
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المسيحية-التخومأفهمأننىعلىبالتشديدالتمهيدىالفصلهذاأختتمأنأود

الاحتكاكمنطقةفىتاريخياتطورت،اجتماعياتنبنىعلاقةأنهاعلىالإسلامية

والنفسيةوالاجتماعيةالسياسيةالعلاقاتإلىطريقهاوتأخذ،الإسلامى-المحهكليحى

برسمالتاليةالفصولتبدأسوف.اليومالناشئالعالمىللمجتمعوالاقتصاديةوالأمنية

الإمبراطورياتتأسيسفىالتخومودور،بنائهاتاريخإلىبالرجوعالتخومصورة

ذلككلالمعاصر.الجماعاتومزيجالقوميةوالدولالعرقياتمتعددةا!مخمة

السياسةفىأساسياعنصراالإسلامية-المسيحيةالتخومجعلإلىتاريخياأدى

للتخوم)1(.ا!بيعية

نأمع،فوكويامافرانسيسإلى،الأيديولوجياتتاريخباعقباره،التاريخنهايةمقولةتنسب:ملاحظات(؟)

ومن.1989عام""؟التاريخ""نهايةالشهيرمقالهمنلأخيرةاالصفحةفىالرأىهذانقضنفسهالرجل

ماوهو،المقالعنوانآخرفىتالىالتىالاستفهامعلامةءةقراعدمإلىيميلونالناسأنللنظراللإفت

تاكيداتالماضىفىهناككانتأنههىفوكويامارأىوخلاصة.للمقالالحقيقىالمغزىعليهميفوت

(الباردةالحربمواجهاتنهاية)ومعهاالشيوعيةنهايةوأن،لأيديولوجياتاتاريخنهايةحولللغايةكثيرة

،الأيدولوجياتبينجديدبتضادمايومفىئنسخربما
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(2)

الإسلأمية-المسيحيةالتخومتاريخ

تضاد:الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةتاريختحددكثيرةعناصرثمة

أقلياتخلفتوالتى،بينهاللتخومالموجيةوالحركة،والإسلاميةالمسيحيةالإمبراطوريات

المرتبطةالمحليةوالنزعةالانتقائيةالإمبراطوريةالثقافةبينوالازدواجية،عديدةدينية

ذلككلوفوق،تخومومدنومقاطعاتدولووجود،والسياسىالاجتماعىبالتجزىء

العصور،مرعلىالإسلامية-المسيحيةللعلاقات،الأساسفى،السياسيةالخاصية

بينوجسركفجوة،الوقتذاتفى،تعملالتى،الإسلامية-المسيحيةالتخومإن

للجماعاتبالانتماءلأفراداشعورفىاليومتعبيرهيجدمراوغمفهوم،الحضارتين

بالإمبراطورياتالمتعلقةالتاريخيةالمجتمعذاكرةفىكذلكتعبيرهيجدكما،الطائفية

كوسوفو،فىمسجذايزورأنمناالفردبإمكانزالفما،المحددةالدينيةالهويةذات

معركةفىصربىجندىيدعلىمرادالعثمانىالسلطانفيهاغتيلالذىالسهلفى

وهم.السلطانذكرىفىسنوياالنارالمحليونالألبانيشعلحيث،؟389عامكوسوفو

لإخوانهممجيدةكانتبإمبراطوريةلارتباطاإلىيرمزأجنبىحاكمذكرىيحيونبذلك

ونفسيتهمالتاريخيةالناسذاكرةفىجذورهالحضاريةالتخوملمفهومإن،الدينفى

الإسلامىالعالمانالتقىلقددا!م!(.491؟966:؟70)لديهمالأساطيرورصيدالجماعية

القديمةاليونانيةبالفلسفةةكرت!تنملاالارتباطات:كبرىمواجهاتأربعفىوالمسيحى

العالمحسابعلىوالتركىالعربىالإسلامىالتقدموموجات،اليهوديةالدينيةوالتقاليد

الحديثبعدماالانتثاروأخيراالاستعمار،عصرفىللمدأوروباقلبثم،المسيحى
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وتشييدالعولمةعصرفىالقوميةالدولةدورفىماتراجعصاحبهوالذىللجماعات

للدراسةالعناصرأهمفإنذلكومع.الناسعقولفىوبخاصة،جديدةوظيفيةتخوم

علاقاتوالإسلامالمسيحيةبينالعلاقاتكانتالتاريخمرعلىأنهحقيقةهوالحالية

طريقةسوىدوقاالمتعددةللجماعاتالطائفيةالهويةتكنولم،الأولالمقامفىسياسية

سياسية.هويةعنللتعبير

البحرشرقفىالاجتماعيةللعلاقاتالكلىالمركبذلكيميزاناتجاهانثمة

منذظهرتوالتى،معيندينعلىالقائمة،العرقياتمتعددةالإمبراطوريات:المتوسط

كياناتإلىالمنطقةءتجزىوهوآخر،نزوعمعومتضادةمتحدة،القديمةالأزمان

مصطلح)باستخدامالمحليةالنزعةكانتبكثير،أصغروسياسيةوثقافيةاجتماعية

جماعةمعالتوحدإلىالناسبنزوعترتبطوكانت،الأقدمالاتجاههىحورانى(ألبرت

المدينة-والدولة.نسبياصغيرةقوميةدولة،الأحدثوهوأو،مقاطعةأومدينةأومحلية

الاتجاههذاعلىالمثلتضرب343!حءتراسفىالقبيلة-والدولةوفينيقيااليونانفى

والوديانالجبالمنسلسلة-النتهمرقىوالساحلالبلقانومنت!هد،القديمةالأزمانفى

لسهول"الفيزيقية"العظمةمنشىءأىبهاليسالتىوالجزرالمستقيمةغيروالسواحل

البحرشرقفىللشعوبالمحليةالمنعزلةالجزرذهنيةعزز-النتمماليةوأمريكاأوراسيا

فسيفساءعبروالعثمانيينوبيزنطةالاكبرالإسكندرإمبراطورياتامتدتلقد.المتوسط

ذلك،ومع،الإلهامعنبحتاالداخلإلىتحولتالتى،المحليةالجماعاتمنملونة

تسمححتقاكانتالإمبراطورياتهذهمنكلأننقرر،ظهورهامنعديدةقرونوبعد

جديد.منينتصربأنللتنوع

تغلبتعندماالمتوسطالبحرشرقفىالسياسىللتنظيمالإمبراطورىالنمطتطور

تتجمعإمبراطوريةكلكانت.المجزأةالمحليةالجماعاتعلىالانتقائيةالإمبراطوريات

علىيعملكانالمهيمنفالدين.الدينمنمعينوشكلمعينةإستراتيجيةثقافةحول

والتنظيموالسيادةالأمنعنمفاهيمهاوينتكل،معاطائفياالمتعددةالإمبراطورياتربط

حهداك!(.8!"؟5:994)الإستراتيجيةوالطموحاتالعالمهرميةفىوالمكانةالسياسى

والهيلينيين،لهومرالعرقيةالديانةفىالروحيةبؤرتهاالمقدونيةالإمبراطوريةوجدت
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روحعنبعقيد!ا،الرومانيةالمدنيةالديانةفىالرومانيةالإمبرا!ريةوجدتهاحينفى

العربيةالخلافةله!جدتها،المسيحيةفىالبيزنطيةالإمبراطوريةووجدتها،الدولة

فىوفار!سالأرثوذ!سية،المسيحيةفىوروسيا،الإسلامفىالعثمانيةوالإمبراطورية

الكاثوليكية.المسيحيةفىوالنمسا،الشيعىالمذهب

نقطةعندالواقعةالتعدديةالمقدونيةالدولةمنالإمبراطورياتهذهأولىانطلقت

أالأا2أ!"5لإلريينوا5"!أء،2"(والتراسيينليونانيينا:عرقيةنطاقاتلخلأثةءادقا

فىوتجسدتأفلاطونوصفهاالتىتلكوالإقصاية،المعزولةالدولةنسخةمقابلوفى

سياسىنموذجفرضفىالمقدونيانوالإسكندرفيليبنجح،اليونانيةالمدينة-الدولة

المتحددةالثقافاتودمجبالتوسعيسمحبما،النهايةمفتوحةالتخومعلىيقوم

وأرسطو،أفلاطونبينمعينفلسفىتعارضفىلاختلافايكنلم.قا(ه*"!"؟98ه!:54)

المدينة-الدولةفىالطائفيةالعلاقاتبيناختلافاكانمابقدر،البعضيؤكدكما

المدينة-الدولةميزالذىالعرقىفالإقصاء.الانتقائيةالمقدونيةالدولةوفىاليونانية

التىالأسبابمنذلككان.المقدونىالسياسىالنظامفىمعروقايكنلماليونانية

الدولمنأشخاصتجنيدعلى،التوسعيةحملاتهمأثناءفىوالإسكندر،فيليبأعانت

إلىأدىالذىالنوعىالاختلافهوذلكوكان.المنتصرةجيوشهمفىكجنودالمفتوحة

البحرشرقفىالحضاراتمزيجحكمتالتىالإقليميةالإمبراطورياتاتجاهميلاد

فىالمتغيرةالأيديولوجىالنزوعأشكالوضعخلالومن،السنينلآلافالمتوسط

الواحدةنشأتالتىالإمبراطورياتكلفىالخاصيةهذهنتعقبأنلنايمكنالاعتبار

منقفزة،المثالسبيلعلى،المسيحيةظهوركان،المتوسطالبحرشرقفىالأخرىتلو

رسالةإلىالمختار،اللهشعبمقولةصاحبة،اليهوديةالديانةيميزالذىالعرقىالتقييد

بقلوبتظفرجعلهاماوهو،الفرديةالإنسانيةالأرواحلكلالخلاصإمكانيةحولعالمية

،للإسلامالعقيديةالخصوصيةفإنوبالمثلاليهود.جماعةمنبكثيرأكثر،الناسملايين

آسيامجتمعاتفىالمحرومينالأعضاءجذبت،المسلمينبينوالتآخىبالمساواةومناداته

طرقطولعلىنسبياالسلمىالانتشارالإسلامعلىسهلماوهو.الحراكجامدةا!بقية

.الصحراءجنوبوأفريقياآسياشرقوجنوبوجنوبوسطفىالتجارة
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،3؟3عامالرومانيةالإمبراطوريةفىبهاالرسصالاعترافمنذ،المسيحيةإن

لكلأصبحإذ،الأساسفىسياسياندينانأصبحا،622عامظهورهمنذ،والإسلام

التضاديكنلم.اعتنقتهماالتىوالمجتمعاتللدولالسياسيةالعملياتفىدورمنهما

الإلهأتباعالخير"؟،"نحنتحديدمسألة،وسياسةقوةمسالةبل،لاموتيانزاعابينهما

،"مه)!لاإخضاعفىال"نحن"اوحق،المزيفالإلهأتباعالشر"ا،هم1"مقابلفى،الحق

العصورأوروباكانت.(7048287؟982:؟95)تودوروفتسفيتانذلكعنعبركما

التىنفسهابالطريقةالمقدسبيتوإلىالإسلامىالأوسطالشرقإلىتنظرالوسطى

بيزنطةشنتهاالتىالحروبإلىالنظرويمكن،الغنىالمركزإلىالفقيرالمحيطبهاينظر

عقدةعنتعبركحالاتالمقدسةالأرضاستعادةبهدفالغربيةالصليبيةوالحملات

،دن!بلاإلىالبحرىالطريقاكتشافبعدوفقط،المحيطفىسائدةكانتالتىالنقص

ثقةبنىالذى،أمريكااحتلالوبعد،الإسلامىالعائقهذاعلىقفزالذىالطريقذلك

بصرهاأوروباوحولت،العالمرؤيةتغيرتفقطذلكبعد،الغربيةالمجتمعاتداخلجديدة

ورعاتهكولمبسأنالخصوصمذافىيقالومما.(هء،!29!5؟30:994)الأطلنطىإلى

الهند(إلىتقودهمأنمنهاينتظرونكانوا)التىالعالمحولرحلتهمبدءواالأتقياء

،المقدسبيتاستعادةمنتمكنهمجديدةصليبيةلحملةالضروريةالأموالجمعبهدف

الانتصارعامنفسوهو؟492عاماكتشافهاتمأمريكاأنحقيقةفىرمزىماشىءوثمة

أوروبا،غربمنالمسلمينالأندلسيينطردالذىالنهائىالإسبانى

:للتخومالموجيةالحركة

عالمىكديننفسهالإسلامأكد،ناحيةمن،رئيسييننمطينالإسلامانتشاراتبع

ومن.المسيحيةالتوحيد:فىسلفهضدلقرونامتدوإقليمىسياسىصراعخلالمن

الهندىالمحيطوسواحلالقديمالفضةطريقطولعلىالإسلامانتشر،أخرىناحية

العربالتجاراستخدمهاالتىالقديمةالتجاريةالطرقمتبغا،الصحراويةالقوافلوطرق

الطريقةوبهذه.البعيدةالحضاراتمعالتجارةفى،قرونمدىعلىالتجار،منوغيرهم

الثانيةالموجةأما،وأفريقياوإندونيسياالصينقلبنسبياسلمىبشكلالإسلاماخترق
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والتعاونا!افىالنثثيرالأساسفىوتضمنت،ونعومةسللاسةأكثركانتفق!

لحضارةراسخةأقاليمفىالانتشار-الأولىالموجةاستغرقتحينفى،اتجارى

والتحركاتبالتوتروتميزتأطولوقئا-وأوروباالمتوسطالبحرفىأخرىهـايحة

والإسلامية.المسيحيةالإمبراطورياتبينالسياسيةللتخوموالمؤلمةة!را

البحرشرقفىالمسيحيةالمنطقةإلىالقديمالبدوىالمستنقعمنالإسلامانساح

العرب-عرقيتينجماعتينصاحبتاكبيرتينموجتينفىأوروباشرقوجنوبالمتوسط

لصالحمؤقتاالمدوانقلابالعربيةالخلافةأزمةمعتزامنبينهماانقطاعمع-والأتراك

السلطتينبينالتخومتحركتلقد.(؟-2الخريطة)انظرالصليبيةوالحملاتالبيزنطيين

637عاملسورياالمفاجىالإسلامىالفتحمنبدايةوذهاتاجيئةوالإسلاميةةيحي!هحملا

بإسهابيئوروباتماكنيلويليامكتب،؟920عامالعثمانيةالإمبراطوريةسقوطحتى

،(8ح8!!ا؟76:986-80.!!،3ء"52؟3:991؟-64)هذهللتخومالموجيةالحركةفكرةحول

والعربيةالبيزنطية-الدينيةالشرعيةذاتالإمبراطورياتمنسلسلةاشتركتلقد

الإسلامىللعالمكان،الحضاراتبينمحمومسباقفى-والروسيةوالنمساويةوالعثمانية

اقتصادىمنظورومن،سنةألفمنلاكثروعسكرياواقتصادياثقافياالطولىاليدفيه

الصين()باستثناءتحضراالاكثرالحضارةهىالمزدهرةالإسلاميةالحضارةكانت

،التوازنقلبفىالمسيحيةأوروبانجحتفقطقرنينومنذ،طويللوقترقياوالاكثر

كانتالذىالوقتفى،المفاجئةوالتغيراتالقفزاتعننتجتالتىالديناميةبسببربما

الجمود،منتعانىفيهالإسلاميةالحضارة

وحياةطاقةاستنزفكبيراتوتراالإسلامية-المسيحيةالتخومحركةخلقتلقد

يحدثولم،الاحتكاكمنطقةفىالجماعاتهوياتعلىبعمقوأثر،الناسمنالملايين

التعبويةالقوةظهرتأن،البشريةتاريخمنآخرجزءأىفىولاآخر،مكانأىفى

والتخومالدولكانت.الزمنمنالطويلةالفترةتلككلمداروعلى،الوضوحهذابكلللهوية

وستفاليا،معاهدةأرستهاوالتىاليومالقائمةنظيراتهاعنمختلفةالمواجهةهذهفى

بتفسيرسمحفيهاالمتبعالسيادةنموذجلكن،بيروقراطياتالإمبراطورياتألسست

أغلبياتها،عنالمعزولةوالأقلياتالانتقاليةالمناطقتتضمنجعلهاللتخوم،واسع

.المميزةخصائصهاعلىحافظتلكن،اك!*58؟"جيتوهات"فىتعيشكانتوالتى
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المسيحيينمعالإسلاملعلاقاتمختلفيننظامينالإسلامىالتقدمموجتاأسستوقد

العثمانيون،اتبعهالذىالمللونظام،العرباتبعهالذىالذمةأهلنظامواليهود:المهرطقين

المفرغةالهامشىالوجوددائرةليكسرالسابعالقرنفىالإسلامىالاندفاعجاء

نجحماوسرعان.والفارسيةوالإثيوبيةالبيزنطيةالقىمناطقالتقاءنقطةعندللعرب

636عامالبيزنطيينمنسورياانتزاعفىالفطرىالفتىبدينهمالمدفوعينالمسلمون

البدايةفىالعربتوسعبدا،638عامالمقدسبيتوانتزاع637عامالفرسوهزيمة

المتوسط،البحرمنطقةإلىالأوراسىالبدوىالمستنقعمنآخرتسربمجردوكأنه

مهرطقمجردبوصفهبازدراء)8(محمدإلىئيظركانحينفى،الحضاراتمهد

القانونىونظامهالإسلامىالروحىالدفعفإنذلكومعكاةكاه!*(.؟98؟:؟؟-؟2)جديد

كان.المؤل!تةالمسيحيةالحضارةفىالذوبانمنالإسلاميةالجماعةحصئنالمركب

ماوسرعان.والفارسيةالبيزنطيةالإمبراطوريتينإجهادبفضلسهلأالأولىالتقدم

تأسيسطريقعن)البيزنطية(المسيحيةالإمبراطوريةتحدىعلىقادراالإسلامأصبح

إلىعاصمتهاونقلوامصر،العرباحتل639عاموفى.الخلافة:القويةالدينيةحكومته

ومركزها،السنسكريتيةالهلينيةالمتوسطالبحرحضارةمنبمصروارتدوا،القاهرة

شاسعة.وصحراءكبيرر!نبينومحصورنفسهعلىمنطىمجتمعإلى،الإسكندرية

العالمية،الشرعيةوفقدانالعصرنهايةيعنىالإسكندريةفقدانكانلبيزنطةوبالنسبة

وعلى.اليونانىالثقافىعنصرهاتمثيلإلىالرومانىالميراثتمثيلادعاءعنفتراجعت

العربضدالبقاءأجلمنالصراععلىبيزنطةأخبيرتذلكبعدقرنينمنأكثرمدى

لحصارينالطريقفتحماوهو،655عامالبيزنطىالأسطولهزمواالذينالمسلمين

الهزيمةسبئوقد.693عامأرمينياواحتلال!7؟8-717و678-673)للقسطنطينية

إصلاحاتدونهتحللموأيديولوجيااقتصادياتدهوراالبيزنطيةللإمبراطوريةالعسكرية

استنه،الذىالمزارعين-الجنودونظام(64؟-6؟.)هرقلالإمبراطور

مناولكنه،ورسولهالإسلامومنها،جميعاالأديانيحترم،الكتابطولعلىيبدوكماوهو،،المؤلفلغةتلك(*)

معتنقيها.منبالضرورةيكونأندون،ورسولهلإسلاماعنالغربلدىسائدةزالتوماكانتفكرةينقل

.ألمترجما1
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(؟-2)خريطة

الإسلامية.المسيحيةالتخومعبرالإسلامىالتقدمموجتا

57

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مانةسوىيفصللمإذ،المسيحيةلأوروباصدمةستدتالسريعالعربىالتقدمإن

،الشهداءبلاطومعركة632عامالبيزنطيةالإمبراطوريةعلىالأولىالهجماتبينعام

ذلككان،اه!يلإتصلأنالإسلاميةالقوةاستطاعتأوروباقلبفىنقطةأبعدوهى

ضعقا،الإسلامىخصمهمقابلفىالمسيحىالعالمداخلمتأصلضعفعلىمؤشرا

الاندفاعاستمرالغربوفى.الإسلامية-المسيحيةالعلاقاتمنالأولىالقرونميز

مضيقالإسلاميةالقواتوعبرت.709عامنحواكتملالذىالمغربفتحبعدالعربى

علىفيهاالمحليينالمسيحيينالقادةبينالنزاعاتسهلتالتى،إسبانياإلىطارقجبل

لأربعينالبرانسجبالوراءماإلىالتخومانتقلتوبذلك.مهمتهمالمسلمينالفاتحين

الداخليةوالصراعاتاللوجستيةالصعوباتلكن721عامتولوزالعربوصل،عام

يدعلىالشهداءبلاطمعركةفىالهزيعةطالتهمأنوبعد.ذلكمنأكثرتقدمهممنعت

وبالتدريج،759عامأيبيرياجزيرةشبهإلىأخيراالعربتراجع732عامالفرنجة

الخلافةأأنظامالخلافاتمنكبيرعددإلىالمركزيةالإسلاميةالدينيةالحكومةتحولت

الإسلامية،السيادةمجالفىالسياسيةالكياناتأنواعمنوغيرماوالإماراتوالسلطنات

أعطىالذىهوالشعوروهذا.باقياظل()الأمةالإسلاميةالجماعةبوحدةالنتهمعورلكن

المسلمينالأتراكأبرزممومن،المسلمينكلحكمإلىسعواالذينلأولئكالنتهمرعية

والممارساتالنظرياتفىومراتمراتالظهورتعاودهذهالوحدةوفكرة.العثمانيين

العربيةالدولجامعةإنشاءمنبدءا،الحديثةالإسلاميةالمجتمعاتفىالاجتماعية

والحركاتللكويتالعراقىالاحتلالإلىوسوريامصربينالسياسيةوالوحدة

الحالية،الإسلامية

فحسبينشروالم،كبيرةإمبراطوريةفىالدولةرجالأصبحواالذين،الربإن

بل،والسوريينالمصريينالمسيحيينعلىالكتابأهلمعالقرآنىالتسامحمبدأمظلة

العالمبقيةعنأكثرهؤلاءأبعدماوهو،المنشقةالتوحيديةكنائسهمشجعواأيخئا

الزرادتشيين،وتوسيغا،والمسيحييناليهودوضعتمالقرآنيةللتعاليمواعمالأ.المسيحى

تعاقديةعلاقاتفىيدخلواأنهؤلاءعلىكانوبالتالى)الذميين(،"االكتابأهل9"فئةفى

بقدرهؤلاءتمتعالتوحيدفىعمومةوكأبناء،الإسلاميةالسيادةمجال:الإسلامدارمع
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تفرضكانتالتى،بالجزيةالمسماة،الرأسضريبةيدفعونكانواطالماالأمنمن!ير

للنبىالشخصيةالخبراتأنالمنحىهذافىكثيرايقالومما،المسلمينغيرعلى

الشرقيين،والمسيحييناليهودالقساوسةمنالتوحيدعقيدةتعلمالذى،محص

أنهعنفضلأ.هذاالتسامحمبدأتأسيسفىأسهمت،وطنهفىيتجولونكانواالذين

مكةسادةاضطهادمناكوىيجدونمحمدصحابةكانعديدةمناسباتفى

المجاورين.المسيحيينالحكاملدىالوثنيينالعربيةوالجزيرة

يكنلمإذ،المهيمنةالمجتمعطبقاتعنعمليامعزولينالكتابأهلظلذلكمع

الموحدونالمسيحيونأدركهماسرعانالذىالواقعوهو،الحوارمننوعأىهناك

الخلقيدونيين)*(.القسطنطينيةأساقفةظلمضدكحلفاءالإسلاميةبالجيوشرحبواالذين

سياساتبسببليس،الإسلامفتحهاالتىالمناطقفىالمسيحيينعددتضاءلوقد

الاجتماعيةوالقيودالتقليديةالضرائببسبببل،دينهمعنهؤلاءلتحويلمتعمدة

دفعماوهوإلخ(،،الا"لوانناصعةملابسءارتداأوالأسلحةحملأوالكنائسبناء)على

(75.-66؟)الأمويينوالخلفاءمحمدعهدفى.الإسلاماعتناقإلىالذميينمنكثيرا

أهلاحتراموكانفيه،بالدخولالناسإغراءإلىقصدعنيعمدديتاالإسلاميكنلم

عناصرصعودشهدالذى،العباسيةالأسرةحكموكان.العامةالسياسةهوالكتاب

كان،والحرفالتجارةمجالفىوبخاصةالرخاء،فتراتمنفترةفىعربيةغيرمسلمة

ضمتهاأنسبقالتىالأقاليمفىالإسلامإلىالنطاقواسعلتحولعصراأيخئا

والجماعاتالإسلاميةالقوةبينالعلاقاتأصبحتلذلكونتيجة.المسلمينجماعة

شكللأى،أ1(ء3مرشخاأى،الحضاريةالتخوممنجزءالهيمنتهاالخاضعةالمسيحية

النصوصترجمواأنسبقالذين،المسيحيونالعربوأصبح.الثقافىالتبادلمن

بهاعقدالذىالمسكونىبالمجمعأوالبسفور(علىالصغرىبأسياقديمة)مدينةخلقيدونيةبمدينةعلاقةذو(*)

.(الفصلهذاآخرفىالمؤلفحاشية)انظرللمسيحالواحدةبالطبيعةالقولحرموالذى451عام

.ألمترجما1
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ذلكمنوالاكثر.الثقافىللتبادلوقناةالتخوممنجزءا،العربيةإلىاليونانيةالفلسفية

منطقةفىالمجتمعاتلمعظمأصيلةخاصهميةأصبحالوظيفىوالفصلالطائفىالتمييزأن

الذمة،أهلنظاممنعديدةنسختأسيسمعالتخوم

بنفسارتطمتإذتدهور،مرحلةفىنفسيهاالعباسيةالخلافةدخلتذلكبعد

الأخيرةالعقودإلىتعودالتىالأدلةوتكشف.الكافيةغيرالضرائببمالقديمةالصخرة

منتعانىكانتالخلافةأنعن،خلدونابنكتاباتوبخاصة،العباسيةالخلافةمن

ذلكأدىوقد.وثقيلةسيئةماليةسياساتضغوطتحتانهارتوأنها،تنظيميةنقائص

"؟"االليبراليةالنزعةإنإذ،المتوسطشرقىفىجديدواقتصادىسياسىءتجزىإلى

.(5اكالا5؟397:965)الإسلامىالمحيطفىللحكامأكبراستقلالأمنحتالمركزفى

بيتذلكفىبما،السابقةممتلكاتهمبعضلاستعادةالفرصةهذهالبيزنطيوناستغل

اندفاعةكانتالتى،الصليبيةوالحملاتإسبانيااستعادةحروبالغربشنفيما،المقدس

علاقةعنتعبرالصليبيةالحملاتوكانت.المتوسطالبحرشرقىفىجديدةإمبراطورية

الشرقية،المسيحيةعلىالسيادةلتحقيقوكذلك،الإسلامىللتقدممسيحيةاستجابة:مثلثة

،؟.54عامفىالمسيحيينالقوةمركزىبينالانشقاقبعد

وأحيوا،المسيحىالتقدمأوقفواالذين،الأتراكوصولمعالعباسىالغروبتزامن

جديدةروخاونفثوا،(العباسيةالسيادةتحت)اسمياالمترنحةالإسلاميةالإمبراطورية

سحقمن(1194-؟.38)تركيةسلجوقيةأسرةتمكنتحيث.الإسلاميةالعقيدةفى

رمزىظهوربمثابةذلكوكان،1071عامبأرمينيالو!"ءأ"ءكاملازكردفىالبيزنطيين

الروميةالسلطنةأسسواذلكبعد.الإسلامية-المسيحيةالمواجهةمسرحعلىجديد

،والفرسالعربمعحروبهابسببضعفتقدكانتالتىالنتمرقية،الأناضولفى

(الأيقوناتمثلالدينيةالصورحظرت)التىالدينيةالصورتحطيمحركةقمعوبسبب

الشرقيةالتخوممناطقفىانتشرتااننتكلقاقيتانحركتانوهماالبولسية)*(،والهرطقة

تعاليمه،أوالرسولبولسإلىنسبة(")
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منعديدةسنواتوبعد،1077عاموفى،(3055؟975)البيزنطيةالإمبرا!ريةمن

ضاومةأيحةيواجهواولم،المقدسبيتعلىالسلاجقةاستولىملازكرد،فىرا!الا

منظمىمبرراتمنهذاالمقدسبيتفقدانوكان.البيزنطيينحكامهاجانبمنذ!كر

الأناضولفىقبضتهميعززونالسلاجقةكانوبينما.المسيحيةالصليبيةاووت

نجحولذا.فلسطينفىجادةمقاومةشنعلىبعدقادرينيكونوالىوالشرض،الأوسط

فىالمقدسبيتمدينةفتحفى(؟.99-؟.96)الأولىالصليبيةالحملةفىا!اركون

المقدسةالأرضإلىقدموامنهمكثيرينإنوحيث،1099عاميوليومنعشرالرابحع

آخرونبقىفيما،المقدسبيتفتحبعدديارهمإلىالعودةفىمنهمالبعضبدأ،كحجاج

المفتوحةالأراضىبتركسابقوعدرغم،مسيحيةدولأوأسسواالأوسطالشرقفى

السلجوقىالضابطتمكنعقودبتسعةذلكوبعد.البيزنطىالإمبراطورإدارةتحت

قيادةمن،العباسيينالخلفاءعننيابةاسميايعملكانالذى،الدينصلاحالكردى

يوليوففى.الأوسطالشرقفىالصليبىالوجودسحقتالتىالإسلاميةالانتصارات

المقدسبيتملكبقيادةالصليبىبالجيشساحقةهزيمةالدينصلاحألحق؟187عام

المقدسبيتأخذذلكوبعد.الجليلشرقفى،حطينفىداك!78!داط5أ9"!"لويجنان

.؟؟87عامأكتوبرمنالثانىفىبالقوة

المغولىالانقضاضبفعل؟243عامالسلجوقيةالسلطنةونالوقتجاءوعندما

الإمبراطوريةلإنقاذالجهدبذلوامنهممجدذا-العثمانيون-المسلمونالأتراككان

كلماتظلتوقد.التركيةالعرقيةالمجموعةإلىنهانياقيادتهاانتقلتالتىالإسلامية

المحددةالخاصيةفإنذلكومع.قرونلعدةأوروبافىبالتبادلتستخدم"مسلمو""تركى

دولةإلىتحولهاكانت،الدراسةهذهفىكبرىأهميةلهاالتى،العثمانيةللإمبراطورية

والعرقيةالمذهبيةالجماعاتمزيجهىالمحددةخاصيتهاكانتفقد.حقيقيةتخوم

واقعمنالكثيريفسرأنيمكنالتخومدولةمفهومإن.المتمايزةالوظائفذاتالمختلفة

المثالتقدمالعثمانيةوالإمبراطورية.العالممنكثيرةأجزاءفىالحضاريةالتخوم

ذلك.لدراسةالكاول
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العثعانية:التخومدولة

أيختاأنهاكما،المسيحيةعلىالإسلامىالتقدمأوجتمثلالعثمانيةالموجةكانت

باتباع،الإمبراطوريةفهذه،كمنطقةالحضاريةالتخومفكرةجسدتدولةقواعدأرست

جماعاترحابهافىجمعت،المتوسطالبحرشرقلإمبراطورياتالكلاسيكىالنموذج

الاجتماعيةبوظائفهمنهاكلاحتفظبل،تمتزجلمعديدةومسيحيةإسلامية

قطتكنلمالتى،العثمانيةالإمبراطوريةزاوجتفقد.المختلفةوالسياسيةوالاقتصادية

الإمبراطورية:للمنطقةوالسياسىالاجتماعىالتطوراتجاهىبين"متجانسةإسلاميةدولة

وشعورههويتهعلىجزءكلحافظحيث،والطوائفالثقافاتمنالهائلوالمزيج،الانتقائية

،أالإسلامإلىالتحويلأوالتحول1لأسلمةواالإسلاميةالتخومثقافةوكانت.بالتماسك

التىالعناصركانت،التخوملمقاطعاتالمحددوالدور،للسيطرةكنظامالمللونظام

.تخومكدولةالعثمانيةالإمبراطوريةشكلت

كانت،للعثمانيينالعادىغيرللتوسعالفقرىالعمودالإسلاميةالتخومثقافةكانت

القسطنطينيةبجوارالواقعةاللاولىالعثمانيةالإماراتفىالمتمثلةالصغيرةالتخومدولة

؟453عامتختفلمالتىالمحددةالخصائصمنومى،العسكريةالتخومدولةفكرةتجسد

دفع.(؟648،؟529)فييناحصارىأثناءفىأوالقسطنطينيةالأتراكاحتلعندما

فىتمثلتالعثمانىالتوسعوراءكانتالتىالرئيسيةالقووبأنالا!ه*أ"ءاكويتكبول

المتحمسين.""؟الغزاةللمحاربينالماديةوالدافعية،الإمبراطوريةلهذهالتخومثقافة

العسكريةوالملكياتبالغنائمئكافئونوكانوا،العثمانيةالفتوحاتحربةرأسا"النزاة؟"كان

العثمانيوناخضعوعندما.7أ"،25(18*احأ4؟985)(+)"احربيةقطاعات"إتسصكانتالتى

منلكلالمقدسةالأماكنعلىالسيادةلهموأصبحت؟ه؟7-؟516المماليكدولة

الدينيةالسلطةادعواوكربلاء(والنجفوالقدسوالمدينة)مكةوالشيعةالسنةالمسلمين

العباسيينالخلفاءآخرمنالخلافةمؤسسةانتقلتوبذلك.الإسلاميةالإمبراطوريةفى

.أالمترجم1.الفتحثصارأى".ثمار".،العربىالأصلمنمشتقةالكلمةهذهأنيبدو(")
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تعهدوقد"مهينةظروفنمىالمنتصرالأولسليمالسلطانإلىجعفرأبومحمدالمتوكل

الأفريقىا!احلإلىأيبيرياجزيرةوشبهأفريقياشمال!تا!ت،شبصخ

الترحيبتموقدالكفار،منالإسلامدارحامىباعتبارهللسلطانبالوالأء،الشرقى

،الإسلامدارفىالسياسىالاضطرابمنالضرورىالخلاصباعتبارهمبالأتراك

5ء"كا!*،أ!"هوبزية)*(كانت(الأقلعلىالسنىالإسلام)أوالمظخرالإسلامتقاليدلأنو!لك

العثمانيةالفتوحاتوبمانت،(*هادأ"ء2؟4:970-5)الفوضىمنأفضلحكومةأىأن!نى

نام!سلايهاسمكانوعندمابلالكفار،ضد)جهاد(مقدسةكحربأيديولوجيائبرر

(؟ه؟7-15؟4ومصروسوريا14؟5-؟688)الأناضولالمسلمينجيرانهمنأى

للكفارحربهفىللسلطانولائهمملعدمالدولمذهحكامتدينفتاوىيصدرونالمفتونكان

الشاسعةالدولةفىالإمبراطوريةللسيادةالأساسالإسلاموظل،(ا"*احأكا؟14:995)

العظمةمنالأتراكوانسحبالخلافةأتاتورككمالألغىعندما؟924عامحتى

.(ات2!199299:؟؟6)العسكريةال!زيمةبعدالتورانيةالقوميةإلىالإمبراطورية

الحراكمنبدرجةتتميزالعثمانيةالتخوملدولةالأولىالقرونكانتكلوعلى

ديناميةدعمماوهو،الوسطىالعصورأوروبافىالحالعليهكانمماأعلىالاجتماعى

للمسيحيين،حتى"الحربيةلإقطاعاتااالعثمانيونمنحالفترةتلكأثناءففى.الإمبراطورية

وظيفةشغلواألبانياثلاثينعنيقللاماأنحتى.والبوسنةألبانيافىالأخصوعلى

الصدركانصوكوللوباشامحمدالهرسكىأنذلكومن.العثمانىالأعظمالصدر

أوجفىالعثمانيةالإمبراطوريةفيهكانتوقتفىالقانونىسليمانللسلطانالأعظم

نمئدذلكومع،العثمانيينمععاليةمناصبفىالغربيونالعسكريونخدمكما.قوتها

حفظفىأصيلبحقيتمتعونالناسأنالهوبزيةالنظريةومؤدىهوبز،توماسالإنجليزىللفيلسوفنسبة(*)

الأمنأجلمنمطلقةملكيةلصالحالحقوقهذهعنيتخلونسوفلكنهم،الأنانيةأهدافهمومتابعةالذات

الحالةتسودكانتإنهاهوبزقالالتى"الكلضدالكل."حربلحالةتفادياوذلك،المشتركةوالسعادة

مطلقةسلطةطريقعنإليهالانتقاليتمالذى،المدنىالمجتمعأوالمدنيةالحالةفىالدخولقبلالطبيعية

فقطوليسحقوقهمكاملعنالأفرادجانبمنلهاتنازلبموجبالطبيعةقانونبتطبيقوحدهاهىتتمتع

.إالمترجم1.الطبيعةقانونتنفيذحق
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.(ط5953ءحأ؟23:977؟ل!ح54ءدا2:1995؟4)لإسلامااعتناقهولذلكالضرورىالشر!طكان

كدولةالعثمانيةالإمبراطوريةتطورفىالإسلامىوالاستعمارالأسلمةأسهمتلقد

روحبانزواءالعثمانيةالإمبراطوريةتدهورتفسيريمكنذلكمنالنقيضوعلى،تخوم

حولوهفيمايستوطنونالسباهيةفرسانأخذفباطراد،هاتينالنظاموديتاميةانتخوم

الروحتركتبينما،الأولىالحربيةجهودهمبثمارالتمتعبغرضوراثيةممتلكاتإلى

.الترفلحياةالمكانلديهمالتوسعيةالمعنوية

العثمانيةالتخومثقافةانتشرتخلالهمنالذىالمؤلسسىالإطارالمللنظامكان

المبدأيجسدإمبراطورىبمرسومالمللنظاماسئنوقد.الإمبراطوريةأرجاءفى

الاستقلالالمختلفةالمذهبيةالجماعاتويمنح،الكتابأهلمعبالتسامحالخاصالقرآنى

المحددالتشريعغيابحالففىذلكومع.(الزواج)مثلالشخصيةالحالاتأمورفى

ظلوقد.كرت!تنملاالقانونيصبح-ةعير!تنلا-الإسلامىالقانونكانالمللهذهفى

التاريخموضوعاتعنبعيدينالأتراكغيرمنالعربالمسلمونوكذلك،المللأصحاب

ىأتحتاجهاالتىتلك،القوةواستخدامالسلطةعلىالجماعىالصراعمثل،الكبرى

الأرثوذكسالمسيحيينكلجمعتمالراحةوبغرض.نفسهاعنتعبرلكىاجتماعيةجماعة

لحى)نسبةالفانارىللبطريركالروحيةالسلطةتحتالروميةالملةفىالإمبراطوريةفى

المسيحيينكلوضعتمفيما،(لقرونفيهإقامتهظلتالذىإسطنبولفىفانار

تحت9ء!ه"أا5البوكوميلوكذلكالغجروالمسيحيينالجورجيينوالأرثوذكسالموحدين

عرقيتين:جماعتينعلى،بذلك،العثمانيوناعتمد.الأرمنىللبطريركالروحيةالسلطة

هاتينأنالمفارقاتومن،المسيحيةالجماعاتكلعلىللسيطرة،والأرمناليونانيين

عنالأتراكتراجععندماالعشرينالقرنفىغيرهممنأكثرعانواالجماعتين

المركزيةالقوةفقدتوعندما.(5ه"7ءا؟45:993(ء).ا!القوميةإلىالإمبراطورية

البائسةبحالتهاواعيةالمختلفةالجماعاتكلأصبحتزخمهاالعثمانيةللإمبراطورية

المللعددوارتفع،الدينىالاستقلالذلكفىبما،الاستقلالأجلمنالكفاحوبدأت

الرومانللكاثوليككان،عشرالتاسعالقرنبنهايةعشرةأربعإلىتدريجيا

7أااء("!5أملةرئيسوليس-وكيل-واحدممثلالإمبراطوريةفىوالبروتستانت
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منمزيجبأنهالعثمانىالنظامحورانىألبرتيصف.(75أ"ه"أ1993)إسطنبولفى

بذاته،مكتفيا"إ"عالمامنهاكلظلفقد،تمتزجأندونتماست،المغلقةابحماعات

هوالعثمانىالنظاملطبيعةالمعنىوهذا.أعضائهمنالكاملالولاءانتزاعإلىويسعى

لبناننوعمنالتعدديةالمجتمعاتلوصفكورمجورجأمثالمنكتابيدفع!ا

مبدأعلىحافظتلأنهاذلك،"العثمانيةالإمبراطوريةشظايا""آخربأنهاوالبوسنة

،(خ"ء2؟48:986)العثمانىالطائفىالفصل

القومياتمتعددةالإمبراطورياتمنثلاثيةظهورإلىالعثمانىالغزوأدىوقدهذا

التقدمضدالكفاحخلالفمن،والروسيةوالنمساويةالعثمانية:الشرقيةأوروبافى

ضخمةإمبراطوريةإلىالنمسافىهابزبرجلأسرةالوراثيةالأراضىتوسعتالعثمانى

مناطقفىتعيشكانت،أخرىوشعوبالكرواتإنحتى.المسيحىالغربكلتحتضن

هزيمةبعد؟526عامهابزبرجسلطةإلىطوغاانضموا،العثمانيينمعالواسعةالمواجهة

:7!"*حء7(،؟8:969)المتزايدالعثمانىالتهديدولمواجهة،السابقينالبلغاريينسادتهم

منالعشرينالقرنأواثلفىهابزبرجإمبراطوريةوجودلمبررالتفسيرهذاأثيروقد

العثمانىالتهديدزوالاتضحعندمابانفصالهمطالبواالذينالصربالقوميينجانب

أول("األا5؟969:؟1)

القوىضدصراعهاخلالمنإمبراطوريةإلىكذلكالروسيةالدولةتوسعتكما

المسلمينالتترضدالروسيةالثورةإنبلالتتر.ضدصراعهاأولأهناككان.الإسلامية

الذى92ء5أأك!542ء"هكاة*رادونزسكىسيرجىالدينىالزعيمبأسطورةترتبطلتزاما

لدىللحريةالمحبةالروحعنمجيذاتعبيراكقربانالمسلمينالتترأحدقتلإنهقيل

التخوممنشاسعةوأجزاءأوراسياقلباحتلالإلىالطريقأصبح.المسيحيينالروس

دولةى!أكانتالتى759!أ-*024ءهوردنوجاىدولةانهيارمعمفتوخاالإسلامية

أصبحوبذلكعشر،والسادسعنتهمرالخامسالقرنينفىلروسيامواجهةإسلامية

الإسلاممواجهةأسطورةإن.لروسياالتاليينالخصومهمالفرسثمالعثمانيين

التخومفىالتوسعأصبحثم.الروسيةوالسياسيةالدينية-العرقيةالهويةفىأساسية

ذاتحضاراتبينوصدافا،الأوكرانيةالسهولفىلروسيابقاءإستراتيجيةالعثمانية
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بمعاهداتالعثمانيةالإمبراطوريةعلىانتصاراتهاروسياتوجتوقد،عالميةرسالة

(؟829)كاه2أ!"ءاءهبولدرنياوأ(؟477)لاك!كالاح2!"!لأ!*!حكاينجارىكيتشك

تنفيذمنجزءاحروبمنسبقهاوماالمعاهداتهذهكانت.(؟878)ستيفانووسان

"أكا"س!،80،بوتمكنعشر،الثامنالقرنفى،الروسىالحربوزيروضعهاإستراتيجيةخطة

وضمها،المفتوحةالبلادفىمستقلةدويلاتوخلق،التخومفىالتقدمبنودهامنوكان

لجماعاتاتلكوالقوقاز،القرنمفى،المحاربةالإسلاميةالتخومجماعاتوإخضاعبعد،فيما

قدالقوقازفىالمسيحيونوالأرمنالجورجيونكان،الروسىالتقدموجهفىوقفتالتى

الإسلامية،الإمبراطوريةمناقتطاعهمبعدالروسيةالإمبراطوريةفىبالفعلأدمجوا

وصربيا(واليونانوبلغاريا)رومانياالبلقانفىالأرثوذكسيةالدولبقتحينفى

القوىتوازنلسياسةوإعمالأ،الغربيةأوروبامنالجغرافىلقربهانتيجةمستقلةدولأ

تشابكتالتى،والعثمانية()الروسيةلأرثوذكسيةواالغربية؟الإمبراطورياتثالوثبين

فقد.الثالوثهذاأطرافبينوصراعاتتحالفاتحدثتذلكغضونوفى.المنطقةفى

النهائىالانهيارومنععدوهامصادقةعلى،الأقلعلىمراتثلاث،روسياأقدمت

19؟3وعامعلى،محمدضد؟833وعام،نابليونضد؟799عام:العثمانيةللإمبراطورية

الإمبراطوريةلبقاءتحتاجروسياكانت(34"ءكاة؟965:؟32)البلقانيينوحلفائهمالبلغارضد

آخرموضعوفىالآخر،بعدجزءاتلتهمهاأنبسهولةيمكنهاحتى،الواهنةالعثمانية

كبحفىوالنمساويونوالفرنسيونالإنجليزتعاونعشرالتاسعالقرنخمسينياتفى

وكان.القرمحربفىروسياوهزيمةالعثمانيينمساندةخلالمنالروسىالتوسع

فىسلافيتين(ليسا)لكنالأرثوذكسيتينومولدوفاوالاشياتوحيدءوراالغربىالدعم

قويةدولةخلقذلكمنالهدفوكان.القرمحرببعد-رومانيا-تماقاجديدةدولة

الفرنسيةللصلاتالسياسيةوالمضامين.البلقانفىلروسياالإقليصالتوسعتصد

.الفترةهذهإلىتعوداللاتينيةرومانيامعالحميمة

احتكاكنقطةعندالبوسنةعلىوالنمساوىوالروسىالعثمانىالثلاثىالتنافسكان

الصراعهذاثمرة-والكاثوليكيةالمسيحيةوالأرثوذكسيةالإسلامية-الثلاثةالحضارات

.(2-2خريطة)انظر
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(2-2)خريطة

البوسنة.علىالثلاثىالتنافس

،التخوممقاطعاتنظامظهر،الثلاثالقوىبيناحتكاكفيهاحدثالتىالمناطقوفى

ببناها،مباشرةالحدودبجوارالعسكريةالمستوطناتمنأحزمةعنعبارةكانتالتى

النمساوية،العسكريةالتخومتضمنتالتخوميةالمقاطعاتوهذه.المحددةالاجتماعية

ضمت.الروسيةالقوزاقمناطقجانبإلى،العثمانيةالقوقازوشمالوالبوسنةوألبانيا

7أه!"أ!7وفيفوديناا"آ*أ"،كرايينامنا!برالجزءالنمساويةالعسكريةالتخوممنطقة

اللاجئينفيهاالنمساويةالسلطاتوطنتالتى72،"9717"1،وترانسلفانيا،هـ"!وبانات

أقوى،المريرةالاضطهادذكرياتذوو،الناسهؤلاءيكونحتىتركيامنالمسيحيين

المزارعون-الجنودأولئك،القوزاقأما.العثمانيةالإمبراطوريةضدالتخومعنمدافعين

،التخومسكانعلىالمثلفيضربون،لقرونالروسىالإمبراطورىالجيشقادواالذين

الإطلاق،علىليبراليةغيردولةفىالحريةمنعاديةغيربدرجةيتمتعونكانواحيث
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بتنظيميتميزونوكانواللإمبراطور.دائمعسكرىبولاءيدينونكانواالمقابلوفى

بهيتمتعونكانوالمابالقكيديرجعماوهو،المحافظةجانبإلىالتحديد،جيدعسكرى

علىالقوقازوشمالوالبولشةألبانيافىالأتراكاعتمدوبالمثل.وامتيازاتحريةمن

الإسلامية.الإمبراطوريةعنللدفاعالإسلاماعتنقتالتىالتركيةغيرالمحليةالنخبة

9ءكاسحلاأالثغور""حماةيحكمهاكانالتىالتخوممقاطعاتبينبوضوحالعثمانيونميزوقد

.(1"!احأكاء!اك8اد*،!ء"؟994:؟4)بالفعلاحتواؤهاتمالتىالداخليةوالمقاطعات

،التخومعنبالدفاعوالالتزامالاستقلالمنعاليةبدرجةالتخوممقاطعاتاحتفظتوقد

المحافظة،:التخوملسكانالعاديةغيرالسياسيةالنفسيةتحديدفىأسهمماوهو

التحديث،فكرةمنوالخوف،والتكنولوجياالطاقةحيثمنمتواضعةحياةوعيش

فىالمسلمينأنإذنالصدفةقبيلمنيكنلم.الاستقلالبقضيةالقوىوالانشغال

أدخلهاالتى،"""التنظيماتالمسماةالإصلاحاتبشدةقاومواالذينهمالتخوممقاطعات

الدخلوتوزيعالقوةمركزةمنهاالأساسىالهدفكانوالتى،الثانىمحمودالسلطان

الثورةمقاومةفىالرئيسيةالمحافظةالقوةالقوزاقكانوبالمثل،(!2أ50"؟75-6:994)

للمركزالاسمىالخضوعإلىينظرونالتخومسكانكانحيث،روسيافىالبلشفية

جماعاتمعظمكانتلذلكونتيجة.سياسىوتنظيمحمايةمنالمركزيوفرهلماكمقابل

وإحساسهاوترابطهاالخاصالسياسىتنظيمهاإلىمتأخروقتحتىتفتقرالتخوم

القوقاز،وشمالوكوسوفووألبانياالبوسنةفىالمسلمينحالذلككان.المشتركبالهدف

تعبيراتحملتوقد،المسيحيينبجيرانهممقارنةلديهمالقوميةالنزعةتأخرتالذين

.والتطرفالرومانسيةسماتحتقاالعشرينالقرنأواخرفىالنزعةهذه

مجتمعأىتاريخمستهلفىبأنهباريتوفيلفريطويدفعالنخبةسلوكعننظريتهفى

الحكمنخبةمنالأساسىالجزءوالتجاريةوالدينيةالعسكريةالأرستقراطياتتكون

الأثرياءمنالنفوذوأصحابالمزدهرونوالتجارالمنتصرونفالمحاربون.(!!2ء،ه؟968)

تنشأذلك،مع،الوقتوبمرور.العاديينالأفرادمنأكثرالمهمةلهذهمؤهلينيكونون

الأرستقراطيةالطبقاتفإنباريتولرؤيةووفقا.النخبةومسمىقدرةبينكبيرةاختلافات

العدد،حيثمنفقطليس،تنحلالأرستقراطيةفالطبقات.مقبرتهمهووالتاريخ،تدوملا
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نأيمكنمافائضقيمةتدهورمعبالتوازىقوتهاتفقدحيث.الكيفحيثمنبى

بالضبطوهذا،بهاوالتشبثالقوةاقتناصعلىالسابقفىساعدهمالذىذلك،4!

ذلكعلىوعلاوة.القانونىسليمانحكمفترةبعدالعثمانيةالإمبراطوريةفىحدثما

منيأتونالذينالبارزينالأفرادلاستيعابطرقاتجدلمإنالحاكمةالنخبةفإن

السياسىالجسمفىيحدثالتوازنفىاختلالأفإنالمجتمعفىالخاضعةا!اعات

منأوالاجتماعىللحراكجديدةقنواتفتحخلالمنإماذلكحلويمكن.والاجتماعى

قادرةجديدةنخبةجانبمنالمؤثرة!كليرالقديمةالحاكمةللنخبةالعنيفالإسقاط!لال

النخبفىتتمثلالجديدةالقوىكانتالعثمانيةالإصراطوريةحالةوفىالح!.على

والعشرين.عشرالتاسعالقرنينفىظهرتالتىالجديدةالقومية

لعددالطريقتفسحأنعلىالمتفسخةالعثمانيةالتخومدولةأجبرتالأخيروفى

فىعميقاالعثمانىالطابعظلذلكومع،العلمانيةالقوميةالنزعةعلىتقومالدولمن

وشمالالأوسطوالشرقللبلقانالماديةوالثقافةالنخبوسلوكالسياسيةالنفسية

النفسيةخصائصبعضملاحظةإمكانيةحورانىألبرتيؤكد.العربيينأفريقيا

المستقلةالعربيةوالدولالبلقاندولفىالسياسيينسلوكفىالعثمانيةالسياسية

الدءوبوالعملوالحذربالصبريتسمونالسياسيينهؤلاءأنذلكمنداه*(2!"أ؟970)

والمكانالوقتالعدووإعطاءجميغاتحييدهابغرضبعضاببعضهاالقوىموازنةعلى

ماودائخا،إليهيذهبواأنيمكنالذىالصبربمدىيقيمونأنهمكما.نفسهيدمرحتى

!له"!،4!"35*فوكسجوناثانيقولحينفى،للهربطريقالأنفسهميتركون

الدينيةوالحكومةالدينبأنالأوسطالشرققاطنىبينشعوربسيادة(1039:20)

خاصا".فعلردأىتستأهللاوبالتالى...أالسياسيةةلحيااأمنطبيعيةأعناصرأ

منطقةعلىبل،الأوسطالشرقعلىفقطليس،دقيقبفارقولو،ينطبقالقكيدوهذا

بينللاحتكاكالتاريخيةالمنطقةمعكبيرحدإلىتتطابقالتىالعثمانيينبعدما

التى،السابقةالشيوعيةالكتلةدولفىالناسمنكثيراإنحتى،والإسلامالمسيحية

والقوقازوأوكرانياوروسياأوروبانتمرقجنوبفىالاحتكاكمنطقةمنجزءاشكلت

لمجتمعاتهم.الأنسبهى"الحديدية"القبضةذاتالنظمأنيرون،الوسطىوآسيا
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ويذهبالبلاد.هذهفىالاجتماعىالاستقراردعاماتأحدذلكيكونأنالمفارقاتومن

،(1020:39)أسوأ"اتكونربماالأوسطالشرقفى""التوقعاتأنإلىفوكس

لوجودكثيرايلتفتونلاالأوسطالشرقفىالعرقيةالصراعاتفىالمشاركينفإنولذلك

عنيفةاحتجاجاتيشنواأنكثيرايحتمللاكما،الرقيةمآسيهمفىالدينيةالقضايا

الدين،بسببفقط

الأوسعاالشرقفىوالمجتمعاتالدولبينالمشتركةالخصائصمنكثيراإن

تفسيريمكنحينفى،العثمانيينلحكمجميغاخضعتبكونهاتفسيرها"يمكنوالبلقان

الإمبراطوريةمنخلالهامنأفلتواالتىالمختلفةبالطرقبينهمتميزالتىالأشياءمنكثير

قومية،ثوراتفىدخلتالمجتمعاتهذهفبعضأ"!مداه*(.؟8.2:970)"؟العثمانية

التىتلكأما،وبريطانيةفرنسيةمستعمراتإلىأخرىمجتمعاتتحولتحينفى

الناشثةالأممعلىكان.والنمساروسياضمتهافقدالعثمانيةالقبضةمنأولأأفلتت

من.العثمانيينحكمتحتالمميزةالجماعيةالسياسيةالخبرةانعدامميراثتواجهأن

العثمانيةالفترةنهايةفىهويةأزمةالمسلمونوالبوسنيونوالألبانالعربواجهأنذلك

الإمبراطوريةكانتالذين،المجاورةالمسيحيةالشعوبمنكثيراانتابتالتىتلكمنأقوو

ظلتالإسلاميةالأمةفىفكأعضاء،عنهمغريتاكياتاالمنهارةالإسلاميةالعثمانية

والبيروقراطيةللنظامأقرب،عديدةلقرون،الأخرىوالشعوبوالألبانالعربغالبية

القرنفىالناشئةالتركيةالقوميةالنزعةجاءتثم،المسيحيينجيرانهممنالعثمانية

المركزية،القوةعنهؤلاءلتغربالعشرين

الإسلامية:-المسيحيةوالتخومالروسيةالإمبراطورية

وكانت،أخرىتخومدولةإلىخ!لهاالإسلاميةالتخومفىروسياتوسعإن

الأرثوذكسجماعاتمنالمركزمتحدةدوائروضمتالمرخمة،الكعكةتنتمبهروسياخريطة

والمغول،التترالحكاممنبموسكوالمحيطةالمنطقةتخلصت.والمسلمينالمسيحيين

القرنفىهوردنوجاىدولةوبخاصة،السابقينقاهريهمإخضاعفىأخذتوبالتدريج
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أوراسيا.!بمنالجديدةالمكاسبمن!سيةسلسلةتبدأأنقبلعشرالساد!

ح"اد7!63أوالنتهمو!اشالتتريقطنهامناطقإضافةإلىوالشرقالجنوبإلىالانفتاحى!أوق!

قاحزاالروسيةلإمبراطوريةاوضعتالأتماليمهذهو!تإرج.المسلمون!!5"4أ2!دشكيروا

ضدروشاعنالدفاعبهدفتخومكمقاطعاتالمسيحيينا!زاقمستوطناتمن

أقاليمفدخلتذلكمنأكثرالإمبراطوريةتوسعتفقدذلكومع،المسلمين!جيراخا

الأقاليم!ذهفتحوبعد،القوقازوشمالوداغستانالقرمفىالإسلاميةالشصب

حدثتوقد،الروسيةللأطماعجديذاهدقاالقوقازوراءفيماالمسيحيةالبلادأصبحت

ت!االنهايةففى،الوسطىوآسياأذربيجانفىالإسلاصالعاليفىاندفاعةآخر

هدفكانعشر.التاسعالقرننهايةفىالفارسيةالتخوممنالأراضىمذهروسيا

فىالإقليمىالتوسع:القديمالهدفنفسهوالعثمانيةالتركيةالتخومعلىالحروب

المحليين.المسيحيينمعالدينيةالقرابةعلىفيهاالروساعتمدالتىوالبلقانأرمينيا

سياسةفإنذلكومعبعد.فيماالسيادةثم،البدايةفىالتأثيربسطهوهدفهموكان

حكامكان.أرمينيافىالبلنتمفيةوالثورةالبلقانفىالتوسعهذامنعتالعظمىالقوى

رعاياهم،لتعبئةالإسلامىالتهديدأسطورةيستخدمونماغالتاالإمبراطوريينروسيا

سلطويتهم.تبريرالأخير،وفى

صارمة،لسيطرةلهاالتابعةالمسلمينمناطقالروسيةالإمبراطوريةأخضعت

أسهمتالواقعفىالقوقاز.شمالذلكأمثلةومن،تهدئتهمفىبالكاملتنجحلملكنها

يخترقأنفقبل.المنطقةهذهأالإسلامإلىأتحولهاأسلمةإلىروسيامعالمواجهةمذه

متعصبة،قبليةمجتمعاتبينمقسمةكانتعنت!رالسادسالقرنفىالشيشانالروس

والأدغيين055ء"أ*"5)الأوسيتيينالغربفىالمسيحيين:دينيامقسمةبدورهاكانت

فىالمختلفة)الجماعاتالشرقفىوالمسلمين(!ك!!اك*4أ!"الكرباديينوبعضلأكاه9"ء5

.(!ء"أ"95ء"-!2ء*اد5؟996)لإنجوش(وا)الشينتمانيينالوسطفىوالوثنيين(داغستان

للحفاظكوسيلةالإسلاملإنجوشواالشينتهماناعتنقالامميبانمعحدثلمامماثلةوبطريقة

الخارجى.المسيحىالتهديدمواجهةفىالمنفصلةهويتهمعلى

7ل
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قضيةإلىوالإسلاميةالمسيحيةالشعوببينالديموغرافىالتنافستحولوقدهذا

ارتفاعمنالخوفأنذلكفىيقالومما.الروسلدىالجماهيريةالنفسيةفىهامة

فى،مذهلبهدوءيقبلونالروسجعلماهوالإسلاميةالشعوبمواليدمعدل

فقد.السوفيتىالاتحاد:عليهاالهيمنةلهمكانتالتىالإمبراطوريةونال،التسعينيات

بحرفىغرقهمدونللحيلولةمنهابدلاكانبتركعمليةالاتحادنهايةإلىنظروا

فىالإسلامىالديموغرافىالتهديدفإنذلكومعالنمو.سريعةالمسلمةالنتمعوب

نأيوضح(؟-2)وجدول.فيهاالمبالغةتمتأسطورةسىيكنلمالسوفيتىالاتحاد

لمإذ.السوفيتيةالحقبةفىالديموغرافيةبمزيتهمبوضوحيحتفظونكانواالروس

كثيرتعرضتلقدبل،العشرينالقرنفىمحدوذاتقدقاإلاالإسلاميةالشعوبتحقق

فانخفض:السوفيتيةالعقودفىثقيلةونفسيةماديةلضرباتالشعوبهذهمن

لقمعنتيجة؟926عاممليونإلى1897عامونصفمليونمنالبشكيرعدد

فقطمليون؟،18؟إلىوصلوا1970عاموفىالعنتمرينيات،فىالاستقلاليةحركتهم

أثناءفىللتناقص!ك!2!اك8الكازاختعرضكما.(هت،22ء2!اك"!"ح*اد55ء؟66:979)

حينفى،والثلاثينياتالعشرينياتفىللسهولديبيةوالقالإخضاعيةستالينحملات

.التسعينياتفىأقليةالمحليينالسكانجعلماوهوالإقليمإلىالسلافمنكثيرانتقل

أثناءفىستالينقام.%48علىبينهمالتترنسبةتزيدفلااليومتترستانسكانأما

ولائهمبحجةوالقوقازالقرممنالإسلاميةالشعوببعضبإبعادالثانيةالعالميةالحرب

التتر-المبعدةالشعوبتعرضتوقد.؟942عامالقوقازوصلواالذينالنازيينللغزاة

!*ا2!كاوالبلكارح2ء!"أ!"اك!2!ء4!7القرميينوالكاراخلإنجوشواوالشيشانيينالقرميين

بعضأنغير.أعدادهافىحادةلتناقصات-لوء5"!ك"ء(!"3دا2كا5المشختانوالأتراك

استردواأنبعدملحوظاجديدانمواأظهرتاستثناء،يمثلماوهو،الشعوبهذه

الشيشانيين،فإنولذلك،خروشوفنيكيتافترةموسكو:فىجديدنظامظلفىحقوقهم

،؟959عامفقط4؟0090إلىازدادوا،؟939عام000804عددهمبلغالذين

وطنهمإلىعودتهمبعد،السبعينياتأواخرفى58؟0090إلىعددهمارتفعثم

الاستقلالحركةقمعيكونأنالمعتقدومنم!ح(.!2ء2اك"ع"ح*ال55ء؟66-7:979)
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ديموغراضربةإلىأدىقدالتسعينياتفىا!شيشانية

والأتراكالقرميينالتتروعودةإبعادقصةأما

جوانبها،عن

(1-2)ولجك

إجمامقالمهمويةبالنسبالطائفىالتكويق

1897والعرقيةالطائفيةالجماعات

الشرقيون:لمسيحيون

44.4دس

19.4لأوكرانيون

4.5لبيلوروسيون

؟،.لمولدوفيون

9.3لأرمنوالجورجيون

الغربيون:لمسيحيون

2و3والفنلنديونلإستونيونواللاتفيون

؟،3لليتوانيون

لمسلمون:

؟2!؟والطاجيكالأتراكلمسلمون

؟،9()المسلمونلتتر

ليهود:

5!3

ار9أ"!81!"ح"أه!آ:+50749أ9(*95كالااأح3:رلمصدا

كاهاهكاه6015.

7و

الشعب.لهذاجديدةحادةفية

تكشفزالتفماالمشختان

روسيا.فىالسكاقلى

!

5!47

2؟،4

6"3

؟!2

6.3

2،2

؟"2

؟.،؟

؟،7

54،6

؟7!8

8"3

؟"؟

8ء3

1،5

\،؟

10،3

4!2

53،4

؟6و9

3،7

2"\

8"3

؟"4

؟و؟

؟2!9

2،5

؟"21"4

!م!آ!محآ4/ع"لا!1،339ا.(؟979)ه

؟"*!78ا8،1عول52آكا:7!للأ5ول9ء
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التاريخيةالمواجهةمنجزغانتهمكلتااللتين،والروسيةالعثمانيةالإمبراطوريتينإن

أخرياندولتانهناكزالفما،التخومدولكلقاثمةتستنفذانلا،والإسلامالمسيحيةبين

النمساويةالإمبراطورية:الإسلامية-المسيحيةالتخومعلىالقومياتمتعددتى

التاريخ،منمعينةفتراتفىالتخومدوللفكرةأيختاالمثليضربانومما،والفارسية

بخصائصالحديثالعصرفىالاحتكاكمنطقةفىالدولبعضاحتفظتكما

وهو،تمسكهامع،الإسلامية-المسيحيةالتخومتجسدكدولالعثمانيةالإمبراطورية

التخوملدولمثالأوضحولبنانيوغسلافياوتمثل.الطائفىبالفصل،للدهشةيدعوما

الفئة.هذهعنتخرجلاوإندونيسياوالفلبينوإثيوبيامصرمثلدولأفإنذلكومعهذه،

فىأولىخطوةوكان،أخرىهامةإسلامية-مسيحيةمواجهةالاستعماركان

يمثلكانوإنحتى،الثقافيةالتعدديةمنمحددشكلوهو،للجماعاتالعالمىالإنتثار

عمقفىالحضارتانالتقتالأوروبيةللقوىالاستعمارىالتوسعمع.متكافئةغيرعلاقة

نأرغم،التقليدىالتركى-الفارسى-العربىالإسلامىالقلب:الإسلاميةالأراضى

لإندونيسياالهولنديةالسلطةضمجاءوقد،الإسلامىالعالممحيطمنبدأالاستعمار

أفريقياوتقسيمللهندالبريطانىوالاحتلال؟830عامللجزائرالفرنسىوالاحتلال

التنظيموأنماطالغربيينوالمستوطنينالغربيةالمصالحليحضر1899عامالاستوائية

حينفى.الغربيةغيرلمجتمعاتاتلكإلىالغربيةوالاجتماعىوالاقتصادىالسياسى

التقدمبفضلقويةباتتالتىالأوروبيةالغربيةالدولهىالآنالأنشطالأجزاءأصبحت

والاقتصاداتالمجتمعاتفىالغربىلاختراقاإلىكلهذلكأدى.والثقافىالصناعى

والعراقومصرالأوسطالنتمرققلبمنأجزاءوقعتوقد،الإسلاميةوالمستعمرات

-أخرىأجزاءتخضعلمحينفى،طويلةلعقودفقطالسياسيةالسيطرةتحت

الاستعمار.لضربات-إيرانوحتىالعربيةوالجزيرةتركيا

وشقتأفريقياغربموانىفىالمسيحيةالتبشيريةالإرسالياتظهرتعندما

التجارةطرقعبربالفعلالمناطقهذهاخترقأنسبققدالإسلامكانالداخلإلىضريقها

معاكستا،كانفقدأفريقياشرقىفىالموقفأما.عامألفمنأكثرمنذالشمالية

4،
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الإرسالياتأدتحينفىالموانى،على،قرونمنذ،هناكمهيمتاالإسلام!ان!إ

أحزاخالعالميانالدينانتقاسمفقدذلكوعلى.الداخلتمسيحإلىالأوروبيةا!تجميرية

عشرالتاسعالقرننهايةفىلأفريقياالاستعمارىالتقسيمإنحتى،القارةمن!يرة

القانونتطبيققيدتالاستعماريةالقىأنهوهنالكماكلا،النمطهذايحغيرلم

نأبيد.استعمرتهاالتىالمسلمةالمناطقفىالإسلاميةالعقوباتوبخاصة،الإسلامى

كأساسالوقتذلكفىعملتوالتى،المستعمرونخلقهاالتىالجديدةالإقليميةالكيانات

المسيحية-الفصلخطوطمعتتطابقلم،أفريقيافىالمستقلةالدولحدودلرسم

وساحلونيجيرياوالفلبينإندونيسيامثلجديدةتخومدولظهرتلذلك.الإسلامية

المحددةالخاصيةانتشرتوبالتدريج،أفريقيافىجديدةأخرىودولطوالسودانالعاج

ذلكومعالاستعمار،منالمتحررالشرقإلىالغربمن،القوميةالدولة،الحديثللعصر

المذهبيةبالهوياتالارتباطالقوميةالدولبناءفىللنظراللافتةالخصائصمنظل

.(؟)علمانيونأنهمأعلنوالوحتى،الحضاريةوالتخوم

حولنزاعبعد451عامالعالمىخلدقونمجلسفىوالموحدينالخلدقونيينبينالمواجهةبدأتةملاحظات(؟)

)الخلدقونيين(الغربيينوالقسطنطينيةروماأساقفةمنكلقاموقد،اثنتينأمواحدةطبيعةللمسيحكانإذاما

علىللصراعواضحمثالفىكنسيابعخئابعضهمبتحريم)الموحدين(وأسيامصرمنالكفسيينوالقادة

حاولوقد.عامألفمن!ثروالحضارىالسياسىللتضادالأساسالخلدقونىلانشقاقاظلوقد.القوة

"التوحيد."عليهأطلقوسطيامذهبايضعأن،جدوىدون،(641-6؟.)هرقلالبيزنطىالإمبراطور

"75"81"!اء،9

،؟
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(3)

التخوم9الحديثةالقوميةلة9الد

لأنهاذلك،الحديثالعصرفىالإسلاميةالحضارةسبقتأوروباأنالمؤكدمن

أراضصاكتشفتفقد،فذةبطريقة(*)تخوممجتمعكانتولأنهاالتغيير،روحامتلكت

الذىالوقتفى،السياسىوالتنظيمالاجتماعىوالفكرالعلمفىجديدةومناطقجديدة

تنظيمهوكان،بهالخاصةالتخومثقافةديناميةاستنفذقدفيهالإسلامىالعالمكان

الذىوالاجتماعىالسياسىالنموذجكان.الجمودمنيعانىوالاجتماعىالسياسى

القوميةالدولةظهورتأثيرالفصلهذايبحث.القوميةالدولةهوأوروباتفوقصاحب

بسيطاتقسيقاالكتابهذايتبنى،والإسلامالمسيحيةبينالتاريخيةالاحتكاكمنطقةعلى

الحداثةبعدوما(القوميةبالدولةترتبط)التىالحداثةبينالتمييزطريقعنللتاريخ

يتناول،(المتبادلوالاعتمادالعولمةعصرفىالطائفيةالجماعاتبانتثارترتبط)التى

الحضارية،بالتخوموارتباطهالمنطقةهذهفىالقوميةالدولةنصوذجانتشارالفصل

.الاحتكاكمنطقةفىالحديثةبعدماالوظيفيةللتخومعارضتاذلك،الرابعالفصليكملثم

القوميةالدولةتطورسرعاتاختلافأنهىالفصلينهذينفىالأساسيةوالحجة

الاحتكاكمنطقةفىللخلافاترئيسيامصدرايعدالحديثةبعدماالمختلطةوالمجتمعات

لإسلامى.ا-المسيحى

..والمعرفةالعلمفىجديدمجالذلك،جانبإلى"تخوم"،إلىهناتترجمالتى0،25"،أ9مكلمةمعاتىبعضمن(*)

.أالمترجم01هناالأوروبىالمجتمعوصفمعيتفقماوهو،كصفةو""راثدلأ.كاسمجديد."نشاطو"امجال

لم7
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القومية:النزعةعصرفىالتخوم

الاحتكاكمنطقةفىالقوميةالدولظهرتالعالمحولأخرىمنطتةأىفىكما

التحررأجلمنصراعأقعلىالناسإليهنظرلصراعنتيجةالإسلامى-المسيحى

حركةمنذعشر،التاسعالقرنأوائلفىالقوميةالنزعةانطلقتالبلقانفى.القومى

صراعهاوفى.الإسلاميةالعثمانيةالإمبراطوريةعنللاستقلالالمحليينالمسيحيين

ثقافيانفسهاربطإلىطواعيةالبلقانشعوبعمدتالإسلاميةالإمبراطوريةمنللتحرر

وفى،القوميةالدولأوروبا:الغربيةالمسيحيةأوروبابصورة،سياسياوحتى،واجتماعيا

حلمالأوسطالشرقمنطقةفىالعربيةالدولتبعتبقرنذلكوبعد،مماثلاتجاه

بثقافتهاالأوروبيةالإمبرياليةوالقوىالعثمانيينالأتراكمنكلعنالقومىالاستقلال

الإملاءضدصراعهافىقوميةدولةأصبحتنفسهاتركياوحتى،الغربيةالمسيحية

أكتوبرمنالثلاثينفىكالاول285ء*2"أححأ،5مودروسبهدنةعليهافرضالذىالغربى

الأولى.العالميةالحربفىالعثمانيةللإمبراطوريةالساحقةالهزيمةبعد؟915عام

المسلمينوالسلافالألبان-البلقانفىالمسلمةالشعوبلدىالقوميةالنزعةوحتى

الجواردولجانبمنوحريتهمهويتهمعلىالمدركللتهديدفعلكردظهرت-البوسنيين

كانتالقويةالعاطفةمنموجةفىإسرائيلتكونت.والقويةالجديدةالمسيحيةالقومية

تحتوقعتالتىأوروبافىالهولوكوستصدمةبعدمستقلةيهوديةدولةتأسيستؤيد

فىدائغاحاضرةكانتالدينيةالهويةأنإلىنخلصأنالممكنومن.النازيينسيطرة

الاحتكاكمنطقةفىالقوميةالدولتأسيسإلىأدتالتىالتاريخيةالتضادعمليات

ىأفىالاعتبارفىالديناميةتلكنضعأنالضرورىفمنوعليه.الإسلامى-المسيحى

المنطقة.فىالممكنةالسياسيةوالترتيباتوالصراعاتللمشكلاتتحليل

الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالقوميةالدولةتأسيسعمليةإن

بالفعلفرضتالعثمانى(بعدماالجغرافىالمكانمععموقاتتطابق)التىالتاريخية

الذىالقديمالتنظيممقابلفىالاجتماعىالتنظيمعلىالشرعيةإضفاءجديذا:مبدآ

العثمانيةالإمبراطورياتبينأو،والإسلامالمسيحيةبينالمواجهةعلىيقومكان
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المؤرخين،بعضيفعلكما،القولمعنىلهليسومما.والروسيةوالنعسطوية

العرقياتلتعاينت!كنموذجشرعيةذاتتكونأنالممكنمنكانالإمبراطورياتهذهأن

ذلك،والاجتماعيةالفرديةبالحريةيتميزالذىالعصرذلك،الحديثالعصرفىالمتعددة

الذىالنموذخوهو،والتسامحلليبراليةنموذخاتكنلمالقديمةالإمبراطورياتأن

الحداثة،مبادئمعيتنمق

الإيمانكان.العالمحولوالتنميةللحريةفرصتاليخلقالقوميةالدولبناءءجا

والاجتماعىالاقتصادىالتقدمعلىالمستقلةالقوميةللدولالمعززةبالإمكاناتالصادق

التحديثمعجنبإلىجنتاسارتالتىالعمليةهذهوراءالدافعكان،والسياسى

قدراتهازيادةعلىلشابةاالقوميةالدولعملتوقد.والسياسىوالاجتماعىالاقتصادى

قوميةبيروقراطياتخلقخلالمنالسياسيةوقدراتها،التصنيعخلالمنالاقتصادية

تغييرمن،سابقوقتأىمنأكثر،أناسذلكمكنوقد،العامالصالحأجلمنتعمل

بمجىءيربطماغالتاالذى،القوميةالدولةنموذجكان،الغنىإلىالفقرمنحالتهم

واعتبار،للمجتمعالأساسىالهدفالاقتصادىالنمواعتبارنحويميل،الرأسمالية

علىالحديثةالأمةفكرةركزتوقد.الفردىللفعلالأساسىالدافعالشخصىالإنجاز

ثقافيةدعامةوكذلك،المجتمعفىءبنارابطوأصبحت،والثقافيةالسياسيةالوحدة

كانوكمابهدوء.قطتمرلمالقوميةالدولتأسيسعمليةفإنذلكومع،الحديثةللدول

العثمانيينبعدمادولبعضصدقتالثالثالعالمفىالأخرىالأماكنكلفىالحال

أسرعنظرياتوعودالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالاستعماربعدوما

تبنىالمستقلةالجديدةللنظمسولماوهو،والاقتصادىالاجتماعىللتقدمممكنطريق

فترةفىللمشكلاتمصدراالمدخلهذاكانالأحيانغالبوفى.تعسفيةسياسات

.الباردةالحرب

المختلفةالشعوبتأسيسسرعةفىالاختلاففىتمثلللتوترآخرمصدرثمة

فىالقوميةالدولظهوربدأ،الإسلا-مية-المسيحيةالتخوممنطقةفىالقوميةلدولها

خلقماوهو.المختلفةالدولفىمختلفةزمنيةفتراتمدارعلىوحدث،مختلفةأوقات

والاختلافالتمييزعواملأحدبوصفه-الدينىالاختلافلعبوقد.واقعيةمشكلات
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فىكبيرادورا-الاحتكاكمنطقةفىثقافياائغرفةالهيردرية)+(الأممبينالهامة

منالأوسطوالشرقالبلقانفىوالصراعاتالمشكلاتننتهمأتكما.القوميةالتوترات

القوميةالنزعةظهورمجردمنوليس،القوميةالدولتأسيسفىالمختلفةالسرعات

السابقة،الانتقائيةللإمبراطورياتشرعيةمصدركانتالتىالأديانمقامقامتالتى

للحركاتالمختلفةوالأهدافالسرعاتمشكلاتعلىالكتابمنالتاليةالأجزاءتركز

للصربالقوميةالدولتأسست.التخوممنطقةفىالاحتكاكخلقتالتىالقومية

علىأولأواليونانيينوالمولدفيين()الوالاشيينوالرومانيينالمسيحيينالأرثوذكس

سادتهايتغيركانالتىالتخوممناطقفى،الإسلاميةالعثمانيةالإمبراطوريةأطراف

القوميةالدولهذهوضعتوقد.الإمبراطورياتبينالمواجهاتأثناءفىالغالبفى

الأقرب،البلغاريونكانفيما،بينهافيماالبلقانإقليمكللتقاسمخططاالشابة

أجلمنيناضلونزالواما-القسطنطينية-العثمانىالسياسىللمركزجغرافثا

الأتراك-البلقانفىالإسلاميةبوع!تنلااستيقظتوعندما.القوميةدولتهممنتهمروع

العنتمرينالقرنمنالأولىالعقودفىالقوميةعصرعلى-البوسنةومسلمووالألبان

الإمبراطوريةنخبةإلىبالانتماءالشعورعمللقد.سوءاأكثرموقففىأنفسهموجدوا

قرون،خمسةمدىعلىالمنطقةفىالمسيحيةالشعوبماجسكانالذى،الإسلامية

رعاياأما.المثخرينلقادميناهؤلاءبينلقوميةاالمشاعرتطورتأجيلعلىعمل

سوءا.أكثرموقففىأنفسهموجدوافقدالمسلمينالعربمنالعثمانىالسلطان

إدماجهمإلىأدىماوهو،والخبرةالطاقةإلىتفتقرالقوميةحركتهمكانتحيث

بنهايةاكتملتالتىالعمليةوهى،الغربيةللقوىالاستعماريةالإمبراطورياتفىبسهولة

العشرين.القرنمنالثانىالعقد

على،الأساسفى،لديهالقوميةتقومالذى،(1803-1744)هيردرالألمانىالقوميةلفيلسوفنسبة)ء(

لموإنحتى،بالطبعالدينفيهيسهمماوهو،والثقافةوالتاريخاللغةفىالوحدةقبيلمن،الثقافيةالوحدة

القوميةفكرةنشوءعلىكبيرتانيرالفيلسوفلهذاكانوقدذلك.إلىنفسههيردرغوتفريديوهانيشر

،أالمترجم1.الحصرىساطععندبخاصة،العربية
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بينالتنافستستخدمماغالتاالاحتكاكمنطقةفىالصغيرةالشعوبكانت

ا!لة.!ولهالقسيسصراعهافى-وتركيالهروسياالنمسا-الثلاثةالقوةمراكض

،؟992-؟99؟عاموفى،؟9؟3وعام182؟عامبينالبلقانفىالقوميةالدله!لظهرت

الوقتفى.؟992عامالقوقازوفى،1950وعام؟920عامبينالأوسطاشرقاوفى

نأحينفى.القوميةدولهابناءبالفعلوتركياوبلغاريااليونانمثلدولأكملتا!الى

منالثالثةالمجموعةأما،النموذجمنتقتربزالتما،وسوريامصرمثل،أخرى!ولأ

منجنينيةمرحلةفىزالتفما،ولبنانومونتينيجرووالهرسكالبوسنةومنها،الدول

خلالهامنظهرتالتىالغالبفىالعنيفةالطريقةأسهمتوقد.القوميةدولها!وير

القوميةمثلالأوسعالهوياتوقوةالمتوسطالبحروشرقالبلقانفىالقوميةالدول

فىجميعهاأسهمت،المنطقةفىالدينيةوالهويةالعلمانيةبينالمعقدةوالعلاقةالعربية

للمنطقة.المستمروالتجزىءالحالىالاستقرارعدم

)سواءالإقصائيةوالطبيعةذاتهاالقوميةالنزعةطبيعةفىالثانيةالمشكلةتكمن

"للآخر"؟،كدالةوالأمةالقوميةتتنت!كلناحيةفمن.القوميةللدولة(القانونيةأوالاجتماعية

تميزهاخلالمنتتحدد-الإسلامىالمسيحىالاحتكاكمنطقةفىمعينةأمةأيةوحدود

بمثابةالعمليةهذهكانت،المنحلةالإمبراطورياتعنانبثقتالتىالأخرىالأممعن

ئنظركانالتى،المجاورةوالأممالمنحلةالانتقائيةالإمبراطورياتمنكلعنافتراق

أصبحتماسرعانالقوميةالدولفإنالأخرىالناحيةومنآخر."آخر؟اأنهاعلىإليها

مشكلاتحلمنبمساعدتهاالبشريةتمكنت،أقوىوسياسيةاجتماعيةلبنيةرمرا

حتى.للغايةصارقامفهوقاالقوميةالدولةجعلإلىذلكأدىوقد،الاجتماعيةالإدارة

قوميةدولإلىالعالمتقسيمعلىالقائمالعالمىوالاجتماعىالسياسىالبناءأصبح

أصبحتلقد.كذلكأهميتهافىالمبالغةوتمتبل،الاجتماعىللتنظيمالمفضلةالفكرة

الدولية.للعلاقاتالناستفسيرفىالفكريةالقوالبوأحدرئيسيامرجعاالقوميةالدولة

كياناتأما،ا!للا(،2ءكا*.2:؟هه62؟)الغربىالتفكيرشكلمهيمنمفهومإلىوتحولت

منتعريفهاأعيدفقد،القوميةللدولترمزمتزايدنحوعلىأخذتالتى،."مه11و""نحن"ا

الحقوقمنبأنساقوالمعرفين،بعضهمعنالمفصولينوالأعداء،الأصدقاءحيث
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.المتبادلالإقصاءعلىتقومالتىالسلوكوقواعدالأخلاقيةوالمبادئوالواجبات

والنظمالرسميةاللغة:الحديثةالدولةبآلياتمتزايدنحوعلىترتبطالقوميةوأصبحت

،الحالاتمنعددوفى،القوةاستخدامواحتكارالمشتركةوالقانونيةوالماليةالتعليمية

منوغيرهاوالمذمبيةاللغويةالاختلوفاتمعالتعاملهوالهدفوكان،الرسمىالدين

خلالمنللأمةولاؤهيتحققمجردمواطنءوبنا،والعرقيةلإقليميةواالثقافيةلاختلافاتا

بالعكس،والعكس،للدولةولائه

هامكعاملبل،دافعةكقوةليساالقوميةالدولةبناءفىالدينيةالهويةأسهمتلقد

للمنطقفهمنافىفيبرماكسأسهموقد،انذاكتجرىكانتالتىالعملياتعلىأثر

أدلتهكانتوإنحتى،صلتهيفقدلمالذىالإسهاموهو،الدينيينوالهويةالوعىءورا

التىوالدينيةالسياسيةالمفاهيمبينالارتباطعلىفيبريؤكد،تجاوزهاتمقدالإمبريقية

إلىسياسىنظاممنالانتقاليةالمؤلسمماتفىوبخاصة،الاجتماعىالتنظيمخلفتقف

ماعادةالأوسطوالشرقالبلقانفىالناشئةالسياسيةالقىقادةأنذلكمنآخر،

نأصحيح،الجماعىللفعلمواطنيهملتعبئةمعيندينإلىالإشاراتعلىيعتمدون

القوميةبالأيديولوجيةتأثرتالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالقوميةالحركات

فقد،بالكاملعلمانيةكانتالحركاتهذهبأنالقول،ذلكمع،المبالغةمنلكن،الغربية

،()الكنيسةالتنظيميةالبنيةوكذلك،التاريخيةالأساطيرقدمحيث،أساسىدورللدينكان

الإمبراطورياتعنالسياسىالاستقلالاتجاهفىالقومييندفعسهلماوهو

،العرقياتمتعددة

بالمعنى،البدايةمنذ،الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالأممتحددت

غرفتالتىفالعناصر،الخالصالمدنىبمعناهاوليس،القوميةللنزعةالهيردرىالثقافى

منطقةفىالأممنشأةأنكما،(والديناللغة)مثلالأساسفىثقافيةكانتالأممهذه

والحركاتبالقوميةالإحساسؤلدفقد،القوميةالدولنشأة،تاريخيا،سبقتالاحتكاك

التخومفىالحديثةقبلماالتعدديةللإمبراطورياتالواهنةالأجسامداخلالقومية

إقليميا،مركزة،الأصلفى،تكنلمالهيردريةالأمموهذه،الإسلامية-المسيحية
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والسياسية،الإداريةالحدودعبرومنتشرةممتزجةالدينيةوالجماعاتالأممكانت!ل

حالتينيحم!نوالأتراكواليونانيون.للغايةمؤلمةالقوميةالدولءبناعمليةجعلماوهو

شواطىطولعلىمتناثرينالسنينآلافمنذيعيشونفاليونانيون،الخصوصمذافى

باعتبارهمالسابقلتاريخهمونتيجة،الأتراكأما،الأسودوالبحرالمتوسطالبحر

التىالدولكلخلالمبعثرينكانوافقد،العثمانيةالإمبراطوريةفىالمهيمنةا!جماعة

القوميةالدولخلقيؤدىأناستثناء،دونالحتمى،منكانلذلك،سيطرتهمتحتكانت

إقليميامركزةتكنلمالتىللأممإقليمىوتركيزللسكانالنطاقواسعةانتقالاتإلى

السابق.فى

قىكلماإذ،الوليدةللأممالثقافىالتميزإبرازهوالدينفعلهماكلإن

الإمبراطوريةفىالمهيمنةوالجماعةناحيةمنتلكأوالأمةهذهبينالدينىالاختلاف

لدىالقوميةالنزعةقوتكلماأخرىناحيةمنالأمةهذهلهاتخضعكانتالتى

علىكانالمنطقةتاريخلخصوصيةونتيجة،الحديثالعصرفىالخاضعةالجماعات

الدينىالتميز:التوأمتينالقضيتينمعأولأتتعاملأنالبلقاندولفىالقوميةالحركات

فىالقوميةالأرثوذكسيةالكنائسكافحتالمثالسبيلعلى.الدينىوالاستقلال

القسطنطينيةفى؟"العالمية"االفاناريةالبطريركيةعنالدينىالاستقلالأجلمنالبلقان

عنالقومىالاستقلالأجلمنالسياسىالكفاحقبل(الغالب)وفىمعبالتوازى

العثمانية.الإمبراطورية

للعثمانيين-الخاضعةالمسيحيةالبلقانشعوبمرتالأوروبىالتنويرتأثيروتحت

القرنينفىوقومىثقافىإحياءبعمليات-والبلغاروالصربوالرومانييناليونانيين

الاستقلاللاستعادةعنيفةلمحاولاتبدايةالإحياءذلككانعشر،والتاسععشرالثامن

هذهمثلقمعالعثمانىالحكمظلفىالمعتادمنوكان.العثمانيةالإمبراطوريةعن

البلغاريينالمزارعينمنالآلافعشراتلهاتعرضالتىتلكمثلفمجازر.بقسوةالمقاومة

1876عامفاشلةثورةبعد(!،54ك!لاءهكاأ)الباشبوزوكنظاميةغيرمسلمةقواتيدعلى

بينالقوميةللنزعةالقشيسيةالأساطيرعبرتوقد.المتكررةالممارساتمنكانت
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عميقإيمانخلالمنعشر،التاسعالقرنأثناءفى،نفسهانثنالبلقانيينالمسيحيين

المسيحيةالأممأسرةفىمكانتهملاستردادطريقةيمثلالاستقلالأجلمنكفاحهممبأن

المنطقةحولالمدرسيةالتاريخكتبفىبقوةتهيمنالفكرةهذهإنحتى.الأوروبية

؟(اء3(ء!ا.؟296.269:996ؤ!ك!!5ءح!(!ا..9-هـ714)

موضوعأنتجالإسلامىالعثمانىالحكمضدللكفاحالتاريخىالسياقإن

فىأخرىأمموهناك،المسيحيةأوروباعندفاغابدمهاتضحىالتىالأمة

تاريخهافىأحداثمنالتخوممشاعرمنالنوعهذااستخلصتأوروبا

،(المثالسبيلعلىوالكرواتوالروسوالمجريين)للبولنديينالخاص

الأمةأوالفردنتمعورإلىيقودالذى،التاريخىالدوربهمذاالاعترافوغياب

الدولىالنقدمنالصربيةالمرارةيعزز،لأوروباالبربرىالمحيطمنجزءبأنها

.(آاهك!"أكا؟996:؟14)

لوردمثلالوقتذلكفىأوروبافىالنيرةالعقلياتبعضالموضوعهذاتبنت

للصراعالتفسيرهذاشيوعالمؤرخونويؤكد.وتشيرنيشفسكىهوجووفيكتوربايرون

لدىالقوميةالنزعةأما.المسيحيةالشعوببينالإسلاميةالإمبراطوريةضدالقومى

فقد-البوسنيينالمسلمينوالسلافوالعربوالألبانلأتراكا-لإسلاميةاالشعوب

لسابقاتها:والمذهبىالعرقىالإقصاءخصائصنفسأظهرتلكنها،متأخرةاستيقظت

للهويةكانالحقيقةفى.البائدةالإسلاميةالإمبراطوريةفىالمسيحيةالنتهمعوبقومية

للعلمانية.المعلنالولاءرغمالحديثةالتركيةالقوميةفىكبيرمكانالإسلامية

"الآخر"،مقابلفىعادةتوضعالأوسطوالشرقالبلقانفىالإقصائيةالقوميةكانت

تماقا،المسلمينمنالتخلصتموقد.المختلفالدينحيثمنئغرفماغالتاالذى

ومولدوفاوالاشياومن؟82؟بعدصربياومن؟699بعدالمجرمن،أوروبيةبمباركة

قرون.أربعةأوثلاثةمنذإسبانيافىمنهمالتخلصبهاتمالتىالطريقةبنفس1829بعد

إماراتفىالإقامةالمسلمينعلىحظرتقد؟829التركية-الروسيةأدريانبولمعاهدةكانت

،الأرضعلىأوالورقعلىءسوا،تماقاالموقفتغير1856القرمحربوبعد،الدانوب
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،الأقلياتوحمايةالأقاليمانتقالاتلتنظيمالدوليةالمعاهداتفىجديدةمبادئاسئنت!إ

هىاجتازتالتى،الأوروبيةالقىاتجاهفىللتحولاتنتيجةحدثالذىالتغيروهو

التطوراتهذهنتيجةكانت،الإنسانيةالتنويرأفكارتأثيرتحتعميقةتغيرات!!همها

القوىلإعطاءالنهايةفىأدى،والسياسيةالاقتصاديةالنواحىفىسريع!قدم

القوىوأصبحت،المسلمالتركىالخصمعلىوعسكريااقتصادياتفوقاا!سعيح!

ثمة.أوروبامنالإسلاميةللإمبراطوريةالبطىءالخروجشرو!طتملىالآنالأوروبية

فىالدينيةالأقلياتحمايةمبدأعلىجديدةقيمةإضفاءفىتمثلللتنويرآخرتأثير

علىالغربيةالقوىفرضتهالذى،القديمالامتيازاتنظامكان،الاحتكاك!قة

الحعايةأما،العثمانيةالأقاليمفىالغربيينالمواطنينبحمايةيتعلقكانالمحثمانيين،

للدول"9"الحقيقىالدافعلكن.عديدةمحليةمسيحيةجصاعاتإلىامتدتفقدالآن

التى،الأقلياتجماعاتحمايةحقعلىالكبرىالقىتنافستفقد،يمتلمالأنانية

فىالمسيحيةالأرثوذكسيةالنتهمعوببحمايةروسيافقامت،بعدفيمااستخدامهايمكن

كانتالتىالمنطقةيشغلونكانواالذينأولئكوبخاصة،العثمانيةالإمبراطوريةأنحاءكل

تمثلآخرمأربذلكفىلروسياكان.القسطنطينيةاحتلالإلىالطريقتعتبرهاروسيا

وبطريقة،الاتجاههذافىا!زممنأكثرالتوسعمنالنمساويةالإمبراطوريةمنعفى

مشكلتهمفىنابل"اللو،البلقانفىالكاثوليكيةللجماعاتالدعمالنمساقدمتمماثلة

الأخرىالمسيحيةوالجماعاتالمارونييندعمتفقدفرنساأما.السلافجيرانهمضد

إلىالطرقعلىالسيطرةلهاإستراتيجىكهدفوضعتلأنهاالأوسطالشرقفى

لتوسيعمحاولاتهاتغطىالمسيحيةالإمبراطورياتتكنلمإذ،الاستعمارىالعالم

لإمبريالى.انفوذها

علىالشابةالمسيحيةالقوميةالدولالأوروبيةالقوىأجبرتالوقتنفسفى

للتسامحالمدنىالمفهومعننتجقديكونأنيحتملماوهو.المسلمينحقوقاحترام

تركةعلىالمتنافسةالقوىتوازنعنالقدروبنفسالتنوير،أرساهالذىالدينى

البوسنةالنمساويةالقواتاحتلت.(العثمانية)الإمبراطورية"!المريضالبسفور9"رجل

الوقتذلكفىالاحتلالهذااستمرولو،؟697عامبالكاملسراييفووحرقت
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وصدتأنبعدأنهذلك.اليوموكرواتياصربيامثلمثلهامسيحيةالدولةمذهلأصبحت

".الدينى"؟التطهيرزمنكان؟878برليناجتماعبعدثانيةمرةالبوسنةعلىسيادتهاالنمسا

ذلك.1992عامحتىالعرطيةالجماعاتمنالمزيجهذاعلىالبوسنةوظلتانتهمى،قد

المسلمينمعالتسامحمبدأتقبلأنبلغارياعلىكان؟878برلينمعامدةبفضلأنه

والبوسنة؟913عامكوسوفوالصربدخلعندماوبالمثل،بهاالدولىللاعترافكشرط

منعتهموفرنسا(وبريطانيا)روسياالبلقانحلفرعاةمرأىتحت؟918عام

دينهمعنالمسلمينلتحويلالقديمةالممارساتاتباعمنعليهاالمتفقالدوليةالممارسات

صربيةأرثوذكسيةدولةخلقإلىقرنقبلأدتالتىالممارساتتلك،بالقوةوترحيلهم

الأقاليمفىالمسلمةالأطلياتلحقوقالدوليةالضماناتكانتبلجراد.حولمتجانسة

معاهدةتلتالتىالعقودفىوبلغارياومونتنجيرووصربياورومانيااليونانضمتمهاالتى

فىالأساسيةوالأقاليموالمجرإسبانيافىحدثماتكرارمنعإلىتسعىكانتبرلين

البلقانحروبقصةفىللنظراللافتةالعناصرمنكان.البلقانيةالقوميةالدول

الجيوشأيدىعلىالمسلمينالمزارعينمعاملةلسوءالعنيفالنقد(19؟3-؟9؟2)

برونشتينديفيدوفيتشليفمؤثرنحوعلىنقلهاالتىالصورةتلك،والبلغاريةالصربية

تغيرت.تروتسكىبالأسدعرفالذى57ءأك!اك!7!لأول51لجريدةالحربىالمراسل

متقابلاننزوعانهناكأصبحإذ،المفكرينمنكثيرعقولفىالأقلعلىالاتجامات،

دولخلقكانأولهما.العثمانيةللإمبراطوريةالخاضعةالجماعاترقعةبالكاملغيرا

تلهـؤرغمطريقهشقالذىالأقلياتاحتراممبدأوثانيهماومذهبيا،عرقيانقيةقومية

الشابة،القوميةالدول

منكثيرهناككانإذ.الإطلاقعلىسلسةتكنلمالاتجاهينبينالعلاقةأنغير

منيمنعهلمالبلتانمسلصعنالشديدتروتسكىفدفاع.والانتكاساتالتظاهر

منظورومن.المثالسبيلعلىالبلشفيةالمدنيةالحربفىالبشعةالممارساتتشجيع

وفى،تركيافىالمسيحيينمنوغيرهمواليونانيينللارمنالواسعالاضطهادجاءأوسع

فىالقبرصيةلأزمةوا،؟923عاموالأتراكاليونانيينالسكانوتبادل،العنت!رينالقرن
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لتحجبجميعهاجاءتالتسعينياتفىوكوسوفوالبوسنةفىوالأحداثا!سبعينيات

،التسعينياتفىباناك،إفوشبهذلكمن.الأقلياتمعالتسامححولالحديثةالأفكار

،(!!"!ح؟994:؟33)التنويرقبلماأفكارإلىثقافيةبا"ردةالبوسنةفىالعرقى"ا!هير"

الاحتكاكمنطقةفىالقوميةالدولةقسوةفكرةتزيزعلىالأحداثمذهعملتوقد

كلوعلى.القوميةالدولةمنطقفىالعلمانيةحدودأظهرتكما،الإسلامى-المسيحى

فىالأقلياتواضطهادالقوميةالتعبئةفىالعواملكأحدالدينىالاختلافاسئخدم!د

الاجتماعىالسلوكوكان،الإسلامية-المسيحيةالتخومفىوقعتالتىالأزماتتلككل

القواعدتلك،الأقلياتحمايةقواعدعنوانحرفوالداخليةالدوليةالسياسةحالةيتبع

منطقةفىالقوميةالدولانشغلت.الإلزامضعيفةزالتماكانتلكنها،العالمتبناماالتى

يتسم،للعالماواقعىا"9فهممنمنطلقة،الأمنعنبالبحثالعثمانيةالإمبراطوريةبعدما

.والأقلياتالإنسانلحقوق"آ؟"المثاليةالمبادئتحقيقفىيسهملمذلكلكن،بالفوضى

القويةاالتاريخيةبالذكرياتتأثرتالتى،الدينىالانشقاقمنالريبةكانتوقد

المنطقة.فىالجددالقوميينللسياسبينالعقليةالأنساقشكلالذىالعامل

تعريفتموإنحتىلكن،القوميةالدولةبناءمنتصاريعمنأىهدفهىالقوميةإن

فىتتشكلمستقلةسياسيةو"وحدة"للقوممستقلسياسى؟اتنظيمبأنهاالقوميةالدولة

الوعىيظل،(!ك8ء"ء"*"4هح،،أ(؟508:995)؟اواحدةوتقاليدلغةذوىأناسمنالعادة

منطقةوتتميزهذا،القوميةالدولةلبناءمتماسكمشروعأىفىهامامكونايمثلالدينى

للهويةمتوازيينبمركزين،القوميةالدولةعصرفى،الإسلامية-المسيحيةالتخوم

منطقيكشف،والدينالأمة:السيادةلتنظيمتاريخييننمطينمعيتطابقان،السياسية

ويوحدالاجتماعيةالطبقاتكليتخللولاء،القوميةللدولةرئيسىولاءعنالأولى

الدولة،هذهإقليمفىالواقعةالجماعاتمنوغيرهاوالدينيةواللغويةالثقافيةالجماعات

كانوقد،السياسيةللهويةالأساسالمنشودةأوالقائمةالدولةتكونالحالةهذهوفى

إلىيسعونالغالبفىالإسلامن-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالقوميونالسياسيون

فىالإلحادأوالدينقمعقبيلمنوأمثلة.القوميةالدولةإقليمداخلالدينىالتجانس
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الروحىالتجانسإلىالطموحعنمحددكتعبيرإليهاالنظريمكنالحديثالتاريخ

الدولةفىأيختابل،الشيوعيةالدولفىفقطليسالحالهوذلككان.القوميةللدولة

،الاحتكاكمنطقةفىأخرىقوميةودولالتركيةالقومية

التاريخفىالمهيمنالاتجاهدينيامتجانسةقوميةدولخلقإلىعالنونكان

وحدةأكثرالجديدةالعلمانيةالقوميةالدولكانتذلكوعلى،الاحتكاكلمنطقةالحديث

فىالوحيدالمثالليستتركياوتجربة،الإمبراطوريةسابقاتهامنالمذهبيةالناحيةمن

كانتكبيرةبتضحياتالقوميةدولهابناءفىنجحتالتىالشعوبإنالصدد.هذا

لهذاكانوقد،دولتعفىالأخرى،الطوائفحتىأو،الدياناتاتباعإلىبارتيابتنظر

اليوموحتى.الطائفىالفصلفىالمتمثلالعثمانىالميراثفىالعميقةجذورهالارتياب

والشرقالبلقانفىالقوميةالصراعاتفىالطائفيةالتعبئةعواملمنالدينزالما

واليونانيين،الأتراكبينالعلاقاتقرنينمنلاكثرظلتالحالهذاعلى،الأوسط

قائمةوهىلأذر،والأرمنوا،لصربوالألبانوا،والصربوالأتراك،لبلغاريينوالأتراكوا

أكثر.تطولقد

الضعيفة،البينيةالطائفيةالجماعاتمحنةوهوالمشكلةلهذهآخرتوضيحىمثالثمة

المسلمينأو،البوسنةفىالكرواتيةأوالصربيةيتحدثونالذينالمسلمينالسلافمثل

وألبانياومقدونياواليونانبلغاريافىالمنتشرين)البوماك(البلغاريةيتحدثونالذين

منطقةفىالقوميونالسياسيونينظرإذ.الكثيرةالعربالمسيحيينجماعاتأووتركيا،

القوميةالدولداخلالتجانستحقيقلأحلامسهلكهدفالجماعاتهذهإلىالاحتكاك

الدولةبناءفىالمختلفةالمستوياتذاتالدولفىالسائدالنزوعهووهذا.الموحدة

دولهاتؤسسزالتماالتىالبلادإلىالبلقانفىالأقدمالقوميةالدولمن:القومية

)مثلبعدفيهاالعمليةهذهتبدألمالتىالدولأو(البوسنةأولبنان)مثلالقومية

المسيحى-الاحتكاكمنطقةفىبوع!تنلامعظمإنالنتهميشان(،أومونتنيجيرو

قوميةكدولمؤهلةالدولهذهكانتإذامامساعيةلكن،القوميةدولهابنتالإسلامى

شك.موضعزالتمالاأم
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التخومفىالمختلطةالمجتمعاتفىالناس"اقسر"يتمأنليسمنارأيىخلاصة

الدولةأنفكرةبأنأدفعلكننى،متجانسةقوميةهويةعلىالإسلامية-المحههميحية

مشكلاتلكلحلولاتقدموأنهااليومالاجتماعىللتنظيمالأسمىالشكلهىالقومية

العلاقاتعلىتهيمنالفكرةهذهكانتوإنفحتى،حقامضللةفكرة،المقسمةا!جتمعات

جيدةعمليةمعاييرتقدمأنيمكنالقوميةالدولةكانتوإنوحتى،المعاصرةالدولية

مسبوقةغيرإمكاناتتقدمكانتوإنوحتى،الاجتماعيةوالخدماتالوظائفلتنظيم

الدولةفإن؟الحديثةالمجتمعاتفىالاقتصاديةوالكفاءةوالجماعيةالفرديةللحرية

.اليومالاجتماعىللتنظيمالممكنالوحيدالشكلليستكلهذلكرغمالقومية

:الاحتكاكمنطقةفىالقوميةالدولتطورتقييم

التاريخى،الاحتكاكمنطقةفىالمعاصرةبالدولمرتبةقائمةالجزءهذايقدم

تمحيث،القوميةالدولةفكرةمناقترابهامدىحيثمن،(؟-3)جدوليوضحكما

مشروعتحقيقفىلإنجازاتهاوفقاالاحتكاكمنطقةفىالمختارةالدولمنعددترتيب

عديدةمعاييرعلىالتالىالموجزالمقارنالتحليلويركز،الحديثةالقوميةالدولةبناء

تطورمستوىهى:المعاييروتلك.الحديثةالقوميةالدولةتعريففىاستخدامهايمكن

،المحددةالإقليميةالدولةبهذهيرتبط(الغالبفى)إقصائىشاولقومىوعىوقوة

فى(مهيمنةتكونأن)المتوقعالأمةهذهوحصة،معينةدولةفىكلهاالأمةتركزومدى

ودور،المذهبيةالوحدةذلكفىبماللسكانالنسبىالثقافىوالتجانس،دولتهاسكان

صراعاتووجود،المحددةالدولةأوالأمةهذهفىالقومىالترابطتحقيقفىالدين

دينياأأواعرقياقريبةبجماعةارتباطاتووجود،الدولةداخلالأقلياتجانبمنعنيفة

عاملوثمة.الداخلفىالقوميةأوالطائفيةالصراعاتفىتتورطأنيمكنالخارجفى

ضدعنيفلصراعتاريخيةذكرياتوجودوهوالقوميةالدولبناءفىللغايةقوىآخر

دورتلعبمستقلةدولةلبناءالخارجيةالهيمنةمنالتخلصففكرة.خارجيينخصوم
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أسطورةالفكرةهذهكانتالاحتكاكمنطقةوفى.القومىالترابطدعمفىقوى

القومية،دولهممعالناستوحدسهلتتأسيسية

تتخللهاالقوميةالهويةكانتإذامانرىأنالتحليلهذامثلفىالضرورىومن

الهـهوياتهذهفمثل،اليوغسلافيةالنزعة،العشرينالقرنفىأو،،العروبةمثل،أوسعهويات

.المحددةالقوميةالدولةمشروععنبعيذاالناسلبعضالقومىالولاءتحولأنيمكن

السوسيولوجية،المفاهيمتلك،"إالدينا"و1؟"القرابةمفاهيمإلىأقربالقوميةالنزعةإن

فعلى.أيديولوجيةمفاهيمومى،"الفاشية12أو"ا"الشيوعيةأو"الليبرالية11مفاهيمإلىمنها

القومية.دينامياتعنتختلفدينامياتالأخيرةهذهأظهرتالماضيينالقرنينمر

تصنيففىالاعتبارفى(والدين)القرابةالأولينالمفثورمينوضعتمالأساسهذاوعلى

وأالرأسماليةأوبالشيوعيةارتباطاتأيةمنأكثر(؟-3)جدولفىالقوميةالدول

العلاقاتدورعلىالحالىالتحليلويركز.الأيديولوجياتمنوغيرهاالفاشية

عقليةإن،الدولهذهبينالصراعوفىالقوميةالدولتشكيلفىالإسلامية-المسيحية

دولةكلفىالداخلىوالموقفالأمةبناءعملياتعلىشك،دونتؤثر،الحضاريةالتخوم

مستوىالجزءهذافىالواردوالتقديرالتصنيفيوضحباختصار،،الإقليميةوالعلاقات

إقليميةدولةمعالأمةهذهتوحدومدىتلك،أوالدولةهذهفىتلكأوالأمةهذهاندماج

تكنلمالتىللأممالإقليمىالتمركزمستوىالتقديرهذايوضحآخر،بمعنى.قائمة

فىالمختلفةالدولأنالواضحمن.الماضىفىثقافيامتجانسةأوإقليميامركزة

مختلفةمراحلفىزالتما-فييناإلىمكةمن-الإسلامىالمسيحىالاحتكاكمنطقة

الاختلافهذاأنهىالجزءهذافىرأيىوخلاصة،القوميةالدولةتطورحيثمن

علىالأساسفىتعتمدتعاونأوصراعحدوثومسألة،الصراعإلىيقودأنيمكن

الدينيةالهوياتدوريتضحالأخيرالتحليلوفى.القوميةالدولةءبناعملياتإدارةطرق

.عامبوجهالمنطقةوفىالعمليةهذهفى
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القومية.دولهابناءلمستوى؟فقاالأحتكاكمنطقةفىالدولققييم

جماعاتأوسعصريةوجود-المسيحييننسبةنسبةعامالحكمعامغيرتقدير

قريبةمثلتعاصرا(را!لعينإلىلجعاعةالاستقلالاتىلذااءلبنانهانى

)عرقيا(اليوجوسلافيةمنعنيفةإجمالىمنالمسيطرةالدول

ولمجاا!سبةأوأقليافىن!ك!م!لا/إلقومية

التسعينيات

نعم18291930892:98اليونان
نعم.،098099:2؟878؟829رومانيا
؟80198687:2؟878بلغاريا

691:99(1922)تركيا

نعم847092(؟991)الدسىا!نحاد
نعم2؟7998؟991(1946)كرواتيا
نعمنعمنعم2؟:6979(199؟.)1821صربيا

نعم69ة3؟191396ألبانيا
نعمنعم(.)18ة1948802إسراثيل

نعم9:ه،(9،)؟922(180،)مصر
نعم93،ه:6،"؟؟19364194سوريا

نعمنعمنعم192819463801:09الأردن
نعمنعم199972:98؟(؟918)أرمينيا

نعم19917190:10(؟918)جورجيا
نعمنعم93ة199817؟(1918)أذربيجان
نعمنعمنعم19211797:3العراق
نعمنعم29ة7؟19966؟(؟946)مقدونيا
نعمنعمنعم(+.)6.ة40(؟6)1944لبنان

نعمنعمنعم38:62(38)1991البوسنة
نعمنعمنعم01966880:02قبرص

نعمنعمنعم6د:195663،1السودان
نعمنعمنعم8897:3لا(1995)المناطق

(...)09:؟.الفلسطينية

نعم2عة6275لا(1946)مونتينيجرو
نعمنعمنعم85:؟905لا(0020)كرسوفو

7أ"ءمأ،أع5*أ9"15!كم15د"(!4.)(9971)للا5ام04أم9،شاه"751أ"ءمأأأ59،ط5"84":7*!ح:رلمصدا

ا"،9م"*أأ"هاةبمع4أ15م3ا"أم04لاح،أ"ه(200؟)7أ4419ع!831ال*"92170أ"أول!.م

:مظات

يهود،الباقون%80واددروز%2منهم(")

دلثذ.%6منه!(*8)

%3الفلسطينيةالسلطةلبياناتووفقا،مسيحيونإسرائيلفىالعربمن%10الإسرائيليةللمصادروفقا(**8)

دروز،%9يتضمنالمسلمينوعدد.مسيحيونالفربيةوالضفةغزةفىالعربمنفقط
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الحديثة،الإقليميةالقوميةالدولةفكرةإلىالأقربوهى،الدولمنالأولىالمجموعة

الحقبةفىالأممهذهتشكلتوقد،البلقانفىالمسيحيةالأرثوذكسيةالدولوتضم

خلالمناستقلالهاعلىحصلتبعدوفيما،المميزةثقافتهاخلالمنوتحددتالعتمانية

الحملاتمنسلسلةكانبأنهاليومبلغةوصفهيمكنصراع،عنيفقومىصراع

الأوطانتألسممتعندماعنت!رالتاسعالقرنفىالعمليةهذهبدأت،الواسعةالإرهابية

المسيحيتين،وروسياأوروبابمساعدة،العثمانيةالإمبراطوريةمحيطفىالأولىالقومية

التوسعالجديدةالأممهذهبدأت،الإمبراطوريةهذهقلباتجاهفىببطءوتحركت

)رومانيا(الدانوبوإماراتوصربيااليونانكانت.جيرانهاضدالحروبخلالمنالإقليمى

الحلفكونتماوسرعان،الحاليةأقاليمهامنبكثيرأصغربأقاليمالإفلاتفىالأولى

بلغاريا،أما.بينهافيماالبلقانفىالعثمانيةالأقاليمباقىتوزيعبهدفالأولالبلقانى

أقلوضعفىنفسهاوجدتفقد،الإمبراطوريةقلبمنجغرافئاالأقربالدولةومى

حاولتوعندما،الثلاثالدولهذهمنقرنبعداستقلالهاعلىحصلتعندماميزة

جانبمنبل،العثمانيينجانبمنليس،هوجمت؟885عاممقاطعاتهاتوحيدإعادة

الحروبمنسلسلةمنالأولىكانتواحدةفى،صربياهى،شقيقةأرثوذكسيةدولة

المشكلةهذهتفاقمتوقد.البلقانفىالعثمانيةالتركةعلىالإخوةبينننتهمبتالتى

الدولنادىإلى-البوسنةومسلمىوالألبانالأتراك-المسلمةالشعوبانضمتعندما

تكونربما.العثمانيةالحقبةفىميزتهمالتىالإمبراطوريةالهويةعنمتخليينالقومية

ماوهو،كبيرةقوةأظهرتلكنها،الدولهذهإلىمتأخرةوصلتقدالقوميةالنزعة

اليونانتشكلت.الأناضولمسيحيىمنوغيرهمالأرمنالمسيحيينعلىكذلكينطبق

الأغلبيةلدىقوىقومىوعىذاتقوميةكدولتدريجياوتركياوبلغارياورومانيا

تعلنالدولهذهكانتوإنوحتى.مواطنيهاكلمنشاملوولاءالدولهذهمنكلفى

بشكلترتبطفيهاالمهيمنةللأغلبياتالتاريخيةالهويةفإن!علمانيةكدولنفسهاعن

والإسلامالأولىالثلاثالدولفىالأرثوذكسيةالمسيحية:التاريخيةبدياناتهاوثيق

تركيا.فى
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:البلقانفىالأقدمالقوميةالدول

النفسيةفىبقوةحيةزالتماالبيزنطيةالمسيحيةللفترةالتاريخيةالذاكرةإن

الكلاسيكيةالقديمةالعصورذكرىمنحتىأقوى،الحديثةاليونانفىالاجتماعية

لمالعشرينالقرنفىالسكانتبادلوعملياتالسياسيةالتطوراتفإنذلكومعصلأ.

قوميةدولةمجردبل،البيزنطيةالإمبراطوريةاتساعفىإمبراطوريةلليونانيينتترك

الطرففى؟820عامالدولةهذهتأسيسجاء.اليونانيةالقوميةبؤرةأصغربمإقليمية

عنيفة،تحررلحركةكتتويجالبلقانجزيرةشبهمنالجنوبأقصىإلىالواقع

عمذا،،تخرقبذلككانتالتى،المسيحيةأوروبامنكبيرادعغاذلكفىاليونانيونتلقى

فىأرستهالذىالمبدأذلك،(العثمانيينذلكفى)بماالمالكةالأسرا"شرعية"مبدأ

معالأوروبىالمسيحىبالتضامنالرومانسىالشعورامتزج01815عامفيينااجتماع

أقاليمفىهذهالأوروبىالحضارىالتوسععمليةفىالأنانيةالإمبرياليةالمصالح

الإسلامية.الإمبراطورية

بهدفالعثمانيةالإمبراطوريةضدكثيرةحروبااليوناندخلتالتاليةالعقودوفى

وصلتأنذلكنتيجةمنوكان.اليونانيينرفاقهميسكنهاالتىالمناطقاسترداد

إلىالإشارةظلتوقد،يزيدأوإقليمهامساحةضعفإلى؟9؟9عامبحلولاليونان

الثقافةطريقعنتتحددوكانت،اليونانيةللأمةأساسيةالمسيحيةالأرثوذكسيةالهوية

الصراعهناللنظراللافتةالتطوراتمنكانفقدذلكومع.المواطنةطريقعنمنهاأكثر

الفاناريوتية"؟االنخبةبينصراعوهو،اليونانيةالقوميةفىالأرثوذكسيةالديانةدورعلى

والنخبة،القسطنطينيةفىالعالميةالبطريركيةمنقوتهاتستمدكانتالتى،القديمة

عاتقهمعلىيقعاليونانيينأنفكرةعندمثبتةالقديمةالنخبةكانت،الجديدةالقومية

القوميونقئفحينفى.المسيحيةالأرثوذكسيةالانتقائيةالإمبراطوريةاستعادةرسالة

منكاملةمجموعةمنظورمنأيضابلالدينمنظورمنفقطليساليونانيةالأمة

علىاستيلائهممنذ.المجاورةالأممعنتميزهاوالسياسيةالثقافيةالسمات

الفاناريوتيةالبطريركيةمعالعثمانيونالأتراكتعامل؟453عامالقسطنطينية
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زخغاأعطىماوهو،الإمبراطوريةفىالأرثوذكسيةالجماعاتباسمالمتحدثباعتبارما

دولةخلقخطتهمكانتالذينالتموميون،أما،اليونانيةالأمةرسالةفكرةلأنصارأكبر

وحتىبلممكنةوفكليررجعيةأنهاعلىالفكرةهذهإلىنظروافقد،حديثةيونانيةقومية

العثمانية.القوةمعالفاناريوتالدينرجالتعاونتاريخاعتبارعلى،كفاحهمعلىخطيرة

المسلمين!والعربوالألبانالأتراكعنفقطليس،بوضوحمميزةدولةبأنشعروالقد

وممكنة،حديثةتكونأنيمكن،المجاورةالمسيحيةالأرثوذكسيةالشعوبعنأيخئابل

القوميةالهويةمنكجزءاليونانيةالأرثوذكسيةالديانةعنالتخلىفكرةتردلمذلكومع

،1832عامأثينافىأخرىقوميةيونانيةأرثوذكسيةبطريركيةظهرتولذلك.اليونانية

دائقاالواضحمنيكنلم،الفاناريةالبطريركيةمعقىصراعفىالفورعلىودخلت

فىقوميةكنيسةإلىالعثمانىالحكمظلفىالتنوعمنالديندورتغييريمكنكيف

ه!5"*اأ5أ+82اأك!ا5ءكاأكيتروميليديسلباشاليسووفقا،الدينامىالقوميةالدولةنظام

عمليةفىوخطوة،الكنسيةلمؤسسةقوميةأخرىإلىعالميةرؤيةمنتطوراذلككان

،البلقانفىقوميةجماعاتتصور؟"1؟

الأرثوذكسيةوالديانةالقوميةالدولةبينالقويةالعلاقةعلىأثيناحافظت

للكنيسةبالانتماءاليونانيةالمواطنةتربطكانتالعشرينالقرننهايةوحتى،المسيحية

فىالمسلمةالأقلية،إقليمهافىفقطواحدةأقليةبوجودواعترفت،اليونانيةالأرثوذكسية

،واليونانتركيابين؟923عاملوزاناتفاقيةعرفتهاالتى،الغربية742!ح9تراس

أتراكمنالحقيقةفىالأقليةهذهتتكون.اليونانسكانمن%2اليومتنتهمكلوالتى

الغربيةتراسمقاطعةفىبالبقاءلهمشمح(البلغاريةيتحدثون)مسلمينوبوماك

إسطنبولفىبالبقاءيونانيةأرثوذكسيةلجماعةالحقتركياإعطاءمقابلفىاليونانية

تثيرقدالمشكلةهذهأنورغم.التركيةالممتلكاتمنزالتاماإيجةبحرجزرمنواثنين

بينالسكانتبادلأسهمحيثيذكر.لاالأقليتينعددفإن؟الجانبينفىقويةمشاعر

اليونانيةالقوميةالدولةسكانفىالتجانستحقيقفى؟923عامواليونانتركيا

بلواحدإقليمفىتتمركزالسابقفىتكنلملأمةالإقليميةالمركزةوفىالمعاصرة

بعضينظر.قبرصهىالباقيةالوحيدةالمشكلة.قاراتثلاثضفافعلىمبعثرة
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ذلككان.اليونانيةالقوميةالدولةمشروعمنكجزءالقبرصيةالمشكلةإلىالقوميين

عنفضلأ،والسبعينياتالستينياتفىوقبرصاليونانتوحيدإعادةإلىالدعواتأصل

المسيحية-التخومتثبرالمواجهةأسطورةعلىيتغذىقبرصفىالقومىالصراعأن

اليونانتمنعلاوحقوقهابالأقلياتالكاملالاعترافمشكلةفإنذلكومع،الإسلامية

بعدمامنطقةفىاليوموترابطاتجان!تاالقوميةالدولأكثرمنواحدةتكونأنمن

العثمانية،الإمبراطورية

غيرالأولالعضوباعتبارها198؟عامالأوروبيةالمجموعةإلىانضمامهاومع

يتميزالذىالعصر،الحداثةبعدماعصرفىقويةتحدياتاليونانتواجه،الغربى

نأاليونانعلىكان،الجعاعاتهذهبينالوظيفيةوالمواجهةالمتنوعةالجماعاتبمزيج

بهايفخرانتقائيةأوروبيةبهويةقروتا،استمرالذى،القوىالقومىشعورمامنتخفف

اليونانى(للشعبالاجتماعيةالنفسية)فىداخلياتوتراذلكعننتج.اليونانيينمنالكثير

باعتبارهااليونانفخصوصيةوجيرانها(.أوروبامعاليونانعلاقات)فىوخارجيا

،الكراممرتمرلمالأوروبىالاتحادفىالوحيدةالمسيحيةالأرثوذكسيةالأمة

كانتااللتينووالاشيا،مالدوفاتوحيدبعد1856عامالوجودإلىرومانياظهرت

الأولالاسمكان)هوسبودار(،مسيحيينأمراءيحكمهمامستقلتينإمارتينالسابقفى

التركية،(المسيحيين)الأرثوذكس"."الرومكلمةمن*اد"!"أ!رومانياهوالجديدةللدولة

الرومانيةالإمبراطوريةكانتالبيزنطيةالإمبراطوريةأنفكرةمنبدورهاجاءتوالتى

،الأخرىالبلقانودولاليونانطريقةوبنفس،؟878عامرومانيااستقلت.السابقة

مركزةغيرهيردريةأمةتوحيدوإعادةالإقليمىالتوسعمنعديدةمراحلفىدخلت

الإسلامية.-المسيحيةالتخومفىالعرقياتمتعددةالإمبراطورياتحسابعلىإقليميا

أولا،،الرومانيةالدولةإقليممنالمسلمالعنصرإزالةفىعديدةعواولتضارفتوقد

التوسعطريقعنبعيذا،الدانوبنهرخلفومولدوفالوالاشياالنسبيةالعزلةعملت

فىوالدخولالعثمانىالاستعمارمنسكانهماإنقاذعلىفيينا،اتجاهفىالعثمانى

ليسيعينونكانواالذين،الإمارتينهاتينءلأمراالمستقلالنظامساعد،ثانيا،الإسلام

اليونانيين،الأرثوذكسالفاناريوتالدينرجالجانبمنبلالعثمانيينجانبمنمباشرة
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قوانينحظرتثالتا،.ومولدوفاوالاشيالمجتمعاتالمسيحيةالشخصيةعلىالحفاظعلى

الروسية-أدريانبولومعاهدة2180عامالسلطانأصدرهالذىالمرسوممثل،عديدة

حقيقةمنيتضحذلككل،الدانوبإماراتفىالإقامةالمسلمينعلى؟829عامالتركية

جزءايوقاكانتالتىرومانيا،مسلميناليومرومانياسكانمن%1علىيزيدلاماأن

يضمهالمالتى،دوبروجافىيعيشونالمسلمينهؤلاءوكل،العثمانيةالإمبراطوريةمن

بسببالرومانيينلدىالقومىالوعىلتقويةونتيجة.فقط1878عامإلاالرومانيون

المسيحى-الانقسامأهميةتراجعتالقوميةوالدعايةالإقليميةوالتغييراتالحروب

الإستراتيجيةالتحالفاتوحتىبل،"الواقعية"للسياسةالطريقمفسحةالإسلامى

العلاقةمثلأهميةأكثرأخرىانقساماتوأصبحت.التاريخفتراتبعضفىتركيامع

المجرية.ء،!أ"لااليونياتجماعاتمع

العثمانى،للحكمخاضعاالبلدهذاكانعندماكذلكالبلغاريةالدولةظهرت

الإمبراطوريةعنالانسلاخفكرةتدفعها،القوميةدولتهاتأسيسأجلمنوكافحت

العاصمةمنالجغرافىلقربهاونظرا،المسيحيةأوروباإلىوالانضمامالإسلامية

(؟878)الذاتىالحكمعلىتحصلالبلقانفىمسيحيةأمةأخربلغارياكانتالعثمانية

علىبلغارياالكبرىالقوىأجبرت1878عامبرليناجتماعوفى.(؟908)والاستقلال

(؟32:؟994)باناكإفويدفع.بهاللاعترافك!ثسسطالمسلمينمعالتسامحمبدأاحترام

والغجرالأتراكمنوتتألفالسكانمن%؟.-8تمثلبلغاريافىمسلمةأقليةوجودبأن

ظهرت.؟868عامأنشئتالتى."البلغاريةالقوميةالدولةتأخرعن.(ينبئوالبوماك

والرومانية،والصربيةاليونانيةالقوميةالدولمنفقطعاقاخمسينبعدالبلغاريةالإمارة

لمفأوروبا.تغيرتقدالبلقانفىالقوميةالدولةبناءشروطكانتالوقتذلكفىلكن

ونسبة.المسلمةجماعاتهامنالمحررةللدول"النطاق"واسعالتطهيرمعتتسامحتعد

الصعبةالأوقاتفىتركياإلىغادرتالمسلمينوالبوماكالأتراكمنفقطصغيرة

ورومانيا.اليونانمنتجانسئاأقلالمعنىبهذاالبلغاريةالقوميةوالدولة،بلغاريافى

البلغاريةتتحدثالتىالمسلمةالبوماكجماعةتنتهماركلمالعثمانيةالفترةأثناءفى

بلغاريااستقلالوبعد.الدينىاختلافهابسببالهيردريةالبلغاريةالأمةتكوينفى
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أنفسهمالبومماكبعضغرف،هوياتثلاثبينالضعيفةالطائفيةالجماعةهذهانقسمت

الجماعةهذهفىالانضواءإلىيميلونوكانوا،المشتركالإسلامىالدينعلىبناءكأتراك

أولئكوبحخاصة،الجماعةهذهمنالثانىالجزءأما.بلغاريافىأوتركيافىءسواالقومية

البلغارية،القوميةالهويةفيعتنقون،بلغاريافىالتعليممنأعلىمستوىعلىحصلواالذين

النشطاءبعضأصرثالثا.الأرثوذكسيةالمسيحيةإلىتحولمنهمصغيراعدداإنحتى

التنت!وش،منيزيدماوهو،مستقلةقوميةهويةللبوماكأنعلى

الدوللتوسعبعيدحدإلىمشابقاالبلغاريةالقوميةللدولةالإقليمىالتوسعكان

إلىالتوسعهذاوصلوقد.عنهممتأخروقتفىبدأتقدكانتوإنحتى،المجاورة

،(؟9؟8-؟9؟4)الأولىالعالميةوالحرب(؟9؟3-؟912)البلقانحروبمعنهايته

تركةتوزيعوإعادةتوزيععلىحروتاالجيوبوليتيكىبالمعنىكانتالحروبوهذه

بلغاريا--القوميةالدولنادىإلىالجديدالقادمواجهوقد،العثمانيةالإمبراطورية

لمأنهارغمعقود،مدىعلىعنيفةصراعاتإلىأدىماوهو،جيرانهامنمعارضة

ومعالبلغار،القوميونإليهايطمحكانالتىالعثمانيةالأقاليممعظمضمفىقطتنجح

منفأكثر.بقوةموجودازالماالبلدهذافىالإسلامى-المسيحىالانقسامفإنذلك

بتحقيقالبلغاريونيفخرالشعبىالمستىوعلى،إسلاميةخلفيةمنالسكانمن%؟.

الأحداثمعبالمقارنةبخاصة-واليهودالمسلمين-الدينيةأقلياتهممعتسامحعلاقات

مارسعندما،النازيوناحتلهاالتىأوروباوفىالتسعينياتفىالمجاورةيوغوسلافيافى

أقليتهملإنقاذللنازيينالمؤيدةوحكومتهملكهمعلىناجحةشعبيةضغوطالبلغاريون

الثقافيةالأمةفكرةعلىتفوقالقائمةللدولةالأعمالمدنىبالولاءالشعورإن.اليهودية

الشيوعية،سقوطومنذ،ناحيةمن.البلدهذافىوالأقلياتالأغلبيةبينللحدودالعابرة

والمسلمةالتركيةالجماعاتيمثلسياسىحزبوهى،والحرياتالحقوقحركةشاركت

تقلصتأخرىناحيةومن،بلغاريافىوالبرلمانيةالسياسيةالحياةفىبالكامل،الأخرى

حدإلى،المقدونيةالمسطعيةمثل،البلغاريةالقوميةفىللحدودالعابرةالقضاياأهمية

الماضية.الخمسةالعقودفىكبير،
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الحديث:العصرفىالتخومدول

أنقاضرعلىالقوميةالدولنثصر(؟99؟)عاموروسيا(؟933)عامتركيادخلت

لإسلامية،ا-المسيحيةالتخوممنجزخالقرونشكلتاللتينا،السابقتينإمبراطوريتهما

تجمعالتىالأوراسيةالهويةذاتالوحيدتانالكبيرتانالدولتينوروسياتركيازالتوما

الدولتينهاتينأنوحقيقة،وعقليت!هاالاجتماعيةأبنيتهافىوغربيةشرقيةخصائص

القوميةالذاتيةالثقةليس،تدعمضخمةلإمبراطورياتحكمهمابذكرياتتتعلقانزالتاما

بالديانتينالمعاصرتينالقوميتينلدولتيهماالنفسىالارتباط،أيختابلفحسبلديهما

الأرثوذكسية.والمسيحيةالإسلام؟السابقتانالإمبراطوريتانإليهماترمزكانتاللتين

الإمبراطوريتينحالةفىدائغاهناككانالغربيةالاستعماريةالإمبراطورياتخلافونثلى

المستعمرةالدولةوبين،والمحيطالمركزبينإقليميةاستمراريةوالعثمانيةالروسية

العرقياتمتعددتاالإمبراطوريتينانتهاءفإنلذلكونتيجة.هيمنتهاتحتالواقعةوالدول

القوميةالدولورثتهاالتىالإقليميةالحدودبتعيينتتعلقمعقدةقضاياوراءهخقف

تمثلالأقاليمعلىالصراعقضيةظلتفقد،والسوفيتيةالعثمانيةالدولتينعنالحديثة

القووعلاقاتخلفتهمماأكثرالحالتينهاتينفىوالمحيطالمركزبينللمشاكلمصدرا

النقاطيميزالأقاليمعلىالصراعزالوما.السابقةالإسلاميةبمستعمراتهاالغربية

كاراباخناجورنىمثلمناطقفىالإسلامية-المسيحيةالتخومفىالساخنةالتاريخية

التىالحدودالمستعمراتتبنتذلكمنالنقيضوعلى.والشيشانوكوسوفووالبوسنة

الاستعمار،إنهاءعمليةفىالحلهذانجحوقد.الحديثةلدولهاكحدودالمستعمرونرسمها

معصراعفىالقوميةالدولةبناءيدخلعندمامشكلاتحدوثدونيحللمذلكلكن

العالمفىالقوميةللنزعةالثقافيةالخلفيةإن.المذهبيةالجماعاتلدىالذاتتوكيد

وسيراليون"ونيجيرياوإندونيسياولبنانالسودانأمثلةأظهرتكماتتغير،الثالث

القومية.للدولالثقافىالأساستعريفإعادةإلىمتزايد،نحوعلى،يؤدىماوهو

العملية.هذهفىلتلعبهدورالدينيةللهويةزالوما
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منحاسمةدرجةوصلتالعنتمرينيات،فىتأسستالتى،التركيةالقوميةالدولةإن

الأوروبى،الاندماجعمليةفىللانضمامطموحاتهاإزاءخطيرةتحدياتوتواجه،طورها

المرأةتحريرخلالمنبقوةالتحديثدني،أتاتورككمال،التركيةالجمهوريةصانعإن

لغةفىالعربيةالحروفمحلاللاتينيةالحروفوإحلالإجبارياالغربىاللبسو!مل

أنهذلك،للإسلامالسياسىالدورطمسذلككلوفوق.الرسميةالتركيةوالكتابةءةالقرا

جزءاالإسلامظلذلككلورغم،التركيينوالدولةالمجتمعتخلففىالسببفيهرأى

،أتاتورككمالمصطفىصنعهاالتى،القوميةالدولةسكانكان،التركيةالأمةمويةمن

المواطنينمن%99:العثمانيةالإمبراطوريةمنالثقافيةالناحيةمنبكثيرتجانستاأكثر

عندماالإقليمنفسفىالحالعليهيكنلمماوهو،إسلاميةخلفيةمناليومالأتراك

الجماعاتتضاءلتوالعشرينعشرالتاسعالقرنينففى.للسلطةأتاتوركوصل

منكبيرةأعدادافيهالدولةامتصتالذىالوقتفىتركيا،فىالمختلفةالمسيحية

منخوقاتركياإلىوجاءواالتركىالعرقمنيكنلمبعضهموالقوقاز،البلقانمسلص

علىإقامتهممنذأتراكأنقرةاعتبرتهمفقدذلكومع.دينهماختلافبسببالاضطهاد

الحادىالقرنبدايةفىأوجهالتركيةالقوميةالدولةمشروعوصللقد.أراضيها

بهمةتسعىتركياوأخذت،مواردهالسلطىالقمعىالنظاماستنفذإذ،والعشرين

علىتقفزأنذلك،مععليها،زالماالتركيةالقوميةالدولةلكن.أوروبافىللاندماج

الإسلامية.النزعةوصعودالكرديةالانفصاليةالحركة:أوروباإلىتنضملكىحادةمشكلات

القوميةالمشاعرينعشاأنيمكنحيث،الانتكاسةخطرتحملانالقضيتانفهاتان

الأوروبى،الاتحادفىالاندماجإلىالحاكعةالنخبةتسعىوفيما.وقتأىفىالعنيفة

من،الأوسعالتورانىالتضامنأنيرورلم،اليمينأقصىعلىبخاصة،آخرونهناك

معقولية،أكثريبدو،الصينإلىالبلقان

الإسلامىالبعدتعقبالممكنمنكان،للعلمانيةالمعلنالولاءورغم،التسعينياتفى

إخوانهمدعموفىالقوميةللدولةالخارجيةالسياسةفىالتركيةالقوميةالهويةفى

للنزعةالحقيقىالتقدميتجسدذلكومعوالقوقاز.وكوسوفوالبوسنةفىالمسلمين

الأتراكالإسلاميينظلوإنحتى،تركيافىالشعبويةالسياسةمجالفىالإسلامية
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التركيةالسياسةفىالإسلامىالإحياءوهذا،العربنظرائهمببعضمقارنةمعتدلين

معالمواجهةمثل،التركيةالعلمانيةالقوميةمنتكلكلاتعنبالثكيدينشأالمعاصرة

لوبأنهالإسلاميونيدفعإذ،الاقتصاديةوالأزمةوالفسادالمسلمينالاكرادمواطنيهم

(8اد"،!2؟995:؟4)ال!سديةالمعضلةلاختفتالتركيةالسياسةقلبفىالإسلامكان

الديمقراطيةإلىتتطلعحيث،وتقدميةحديثةالجديدةالتركيةالإسلاميةالنزعةأنغير

تتعلقمحافظةنزعةذلك،مقابلفى،لكنها.الفسادمنوالتحررالاقتصاديةوالتنمية

مدونةعنعبارةوهى،الحديثالتركىالمجتمعفىتحقيقهاإلىتسعى،سلطويةبأجندة

،الأخرىالشعبويةالحركاتشأنشأنها،النزعةوهذه،الدينطريقعنتتحددأخلاقية

،المعقدةالاجتماعيةللمشكلاتبسيطةحلولأتقترح

عودةباعتبارهاليسالمعتدلةالإسلاميةالنزعةظهورإلىالأتراكمنكثيرينظر

فىالجديدةالدنياالطبقةفيهتبحثمجتمعفىبشدةمطلوبةكمرجعيةبل،الدينإلى

الحياةواغترابتنتموشمنالاجتماعيةوالحمايةالنفسىالعزاءعنالفقراءءأحيا

العامةالمدارسفىالرأسءلغطاالسيداتءارتدامثلفأشياء.الحديثةالحضرية

العاملةوالطبقةالمتأوربةالبرجوازيةالطبقةبينالطبقيةالعلاقاتقضايامنأصبحت

احتفاظهامعالصناعيةالمراكزإلىالريفيةالمناطقمنمؤخراهاجرتالتىالفقيرة

التى،الأناضوليةالوسطىالطبقاتبينالمتنامىالسخطأنكما.التقليديةبثقافتها

الإسلامية.القوةإلىيضيف،الصناعيينإيجةوساحلبإسطنبولمقارنةبالحرمانتشعر

نتيجةإلىأدىالعشرينالقرنمنالأخيرالعقدفىوالديمقراطىالليبرالىالتحولإن

دورزالوماهذا.السياسىالمشهدإلىالإسلاميةالنزعةعودةتركيابمفىمتوقعةغير

التسعينياتمنتصفففى.العلمانيةالديمقراطيةحامىباعتبارهغامختاالتركىالجيش

انتخابيةنتائجاعتبرهمابعدأكبرقوةعلىالحصولمنالإسلاميينلمنعالجيشتدخل

مطالبتجرسوفكمقدمةالاجتماعيةالحرياتتوسيعإلىالجينتىنظرلقد.مقلقة

للدولةمباشراتهديذاأنهاعلىف!ترتمطالب،المدنيةوالحقوقللأقلياتمتنامية

التركية.القومية
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رغم،الأوروبىالاتحادفىتركياقبولحولالجدلفىالإسلامدخلالأمرآخرفى

إمكانيةحولالجدلاقتربلقد،الخلافنقطةقطيكنلمذلكأنالعلنيةا!أكيدات

وأن،والإسلامالمسيحيةبينحاجزوجودفكرةمنوأكثرأكثرللاتحادتركياضم

حلففىالعضو،لتركياوبالنسبةالحاجز.هذاتضربوتركياأوروبابينادلحد!ات

كطريقةالأوروبىالاتحادإلىالانضمامفىالرغبةتأتىعقود،منذالأطلنطىهـ!لمال

يؤيدتركيافىالعامالرأىإن،الغربىالقوميةالدولنادىفىالأبدإلىنفسهالزرع

التىالديمقراطيةللمؤسساتودعقاالممكنةالاقتصاديةللفوائدانتظاراالعضوية

.السبعينياتأواخرفىاليونانفىالشعبيةبالاتجاهاتيذكرالموقفهذا،ضعيفةزالتما

عليهاالضغوطتركيابهاتمارسالتىالطريقةعنراضيةغيرأوروبافإنذلكومع

الثانىفىالأوروبيةالقمةإلىطريقهمففى،الأوروبىالاتحادإلىبالانضماملهالتسمح

الإسلامىوالتنميةالعدالةحزبزعيم،أردوغانطيبرجبحذر0220ديسمبرمنعشر

إذاخطيرةنتائجتواجهسوفبأنهاأوروباالكبار،السياسيينمنوغيره،الحاكم

تتحولسوفالمنبوذةتركياأنالتحديدوجهعلىوهى،بالعضويةتركياطلبرفضت

الرئيسمنالكاملالدعمرغمالضغوطتلكأوروبارفضتوقد،الإسلام:الشرقإلى

السياسيونرأى،العراقعلىالأخيرةحربهفىتركياولاءإلىيسعىكانالذى،الأمريكى

الضغوطممارسةعلىالقائمأوسطى؟"الشرق"السلوكهذاأنأوروبافىالعاموالرأى

تركياعلىوكان،الأحوالمنبحالقبولهيمكنلاعاليةجيادوامتطاءبالمشاعرواللعب

أيختابل،عاجلةإداريةإصلاحاتطريقعنفقطليس،بالديمقراطيةالالتزامتظهرأن

وبالنسبة.للأوضاعالديمقراطيةالتسويةعمليةإطارفىسلوكهاتثبيتطريقعن

هىالإسلاميةالسياسةنحوالممكنبالتحولالتهديدعقليةكانتالأوروبيينمنلكثير

تكونأنبعدالقوىالسياسىتأثيرهالإسلاماستعادلووماذا.مجتمعياتهديدانفسها

تفضلأنهاأوروباأوضحتلقد؟الأوروبىالاتحادفىعضؤاأصبحتقدتركيا

دولةمععلاقاتإطارفىالسيطرةتحتالإسلامية-المسيحيةبالعلاقاتالاحتفاظ

الإسلاممعحديثةبعدماوظيفيةتخومخلئخلولمنوليس،منفصلةتركيةقومية

نسمة-مليون70تعدادهامسلمةدولةقبولإن.الأوروبىالاتحادداخل
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-0320عامقبولهمتمالذينالعشرةالأوروبىالاتحادأعضاءسكانمجموعيساوىالذى

الوقتفىتركياقبولحولالجدلأنللأسفيدعوومما،مينةليستمشكلةيبدو

يوضح،لكنه.إشكالىفصلكخطالإسلامية-المسيحيةالتخومتصوريعززالحالى

تفكيروأساليبأفعالتعكسر،الإسلامية-المسيحيةالعلاقاتتشكلطرقأن،مجددا

.السواءعلىالعاموالجمهورالسياسيين

الروسيةالإمبراطوريةوشعوبأراضىضمالذى،السوفيتىالاتحادونالإن

نأعنبعيدةزالتما،جديدةروسياخلقإلىأدى،إضافيةقرنأرباعلثلاثةالسابقة

،والثقافاتوالأديانالعرقياتمتعددسياسىكيانروسيازالتفما،قوميةدولةتكون

تركيامنأبعدوروسيا،فيهاهامادورايلعبالإسلامى-المسيحىالانقسامزالوما

إلىتقلصتالتركيةفالدولة،تاريخيةفجوةبينهماتوجدإذ،القوميةالدولةنموذجعن

حدوثمنقرنقبلالتركيةالثقافيةوالأمةالتركىالعرقيقطنهاالتىالأساسيةالأقاليم

التخومفكرةتجسددولةروسياظلت،الماضىفىوكما،للروسفقط()جزئياذلك

فىقويةوثقافةكعرقالروسمكانةزالتفما.احتكاككمنطقةالإسلامية-المسيحية

يصبحأنالبلدلهذاكانإذاالحورهذاتعريفإعادةمنبدفلاذلكومع.الروسىالاتحاد

نأيجبكانماإذا:الروسيةالقوميةالهويةتعريفإعادةأيضايجبكما،قوميةدولة

والثقافاتللشعوبالشاولللولاءالمدنيةالفكرةتتبنىأمالروسىالعرقعلىتركز

مجتمعأوقوميةدولةيصبحسوفالروسىالاتحادكانإذاماحولوالسؤال.المتنوعة

يبحثزالماسؤال،وظيفيةوتخومالجماعاتمنمزيجداخلهيضمحداثىبعدما

إجابة"عن

الإمبراطوريةرؤيتهمعنبالتخلىحضاريااختياراالروساتخذ؟991عامفى

علىالقاسيةموسكوقبضةاعتبارعلىوذلكقاطغا،يكنلمالاختيارهذالكن.لدولتهم

كانواعندماعدوانياموقفاتبنواالذينالصربتجربةأو،السوفيتىالاتحادفىالقوة

السابقة-الشرقيةالكتلةاتحاداتكلفى.؟99؟عاميوغسلافيافىمشابهوضعفى

الشيوعيةالأيديولوجيةعملت-وتشيكوسلوفاكياويوغوسلافياالسوفيتىالاتحاد

للإه
http://www.al-maktabeh.com



يحلها،أندونالسطحتحتتفلىعليهاوأبقىالمضطربةالمشكلاتحجبحديدىكحاجز

منطقةاتحادىكانهيارتتفجر،المشكلاتهذهأخذتحتىالحاجزهذاانهارإنوما

الوجهعنكنت!ف-ويوغوسلافياالسوفيتىالاتحاد-الإسلاميةالمسيحيةالتخوم

ىأتدمير،يكنلمإن،تجاهلعلىالحديدىالحاجزساعدلقد.الطائفىللنزاعالقبيح

فىالإسلامحالةفىوكما.الطائفيةالعلاقاتلتنظيمالديمقراطيةالوساثلعنبححث

معاودةمنالأرثوذكسيةالمسيحيةالسوفيتىالاتحادفىالدينىالقمعيمنعلم،تركيا

بالضرورةأثارماوهو.الروسيةالقوميةالهويةمنأصيلكجزء199؟عامبعدالظهور

وحدةعلىللحفاظللعنفالروسيلبئلم،روسيافىالمسلمةالجماعاتءوعداارتياب

تموميةدولةلبناءللصربكانمماأفضلخياراتلأنفسهموتركواالسوفيتىالاتحاد

الاتحادفىعديدةكبيرةأقلياتدين،الإسلامظلذلكومع،المدنيةالوحدةعلىقائمة

إطارفىالنتهميشانيةالانفصالحربإلىالنظرويجبهذا.الرنيسىالتحدئ،الروسى

القوقازشمالبقيةفى-المسلمةجماعاتهامعروسيالعلاقاتالأوسعالمنظورهذا

،وأذربيجانالوسطىآسيافىالمستقلةالجمهورياتمعأو-وغيرهاتترستانوفى

المسلمةالشعوبمعالأوسعفالعلاقة،فيهاتأثيرهاعلىالإبقاءعلىموسكوتصرالتى

وثيق.بشكلمرتبطانالشيشانفىوالحربالسابقةالإمبراطوريةفى

الجبلىالبلدفهذا.انفصاليةمنتهمكلةمجردمنأكثرالشيشانمعروسياصراعإن

1.1وسكانهبلجيكا(مساحةنصف)أىمربعكيلو؟0050مساحتهتبلغالصغير

تركتلقد،199؟عامالصراعيبدأأنقبلربعهميمثلونالروسكان،نسمةمليون

الإسلامية(أوالمسيحية)سواءالأخرىعشرةالأربعالسوفيتيةالجمهورياتروسيا

منمتمردةجبليةمقاطعةعلىقبضتهاروسياتقوىإذنلماذا،مقاومةدونتنفصل

معناهتنفصلالشيشانتركإن؟الجانبينعلىالمهولةالوحشيةنتائجهالهاحربخلال

منقرونخلالمنحققتهاالتىالمكانةتلك،التخوممنطقةفىمكانتهافقدتروسياأن

يعطىأنشأنهمنكانالشيشانعنروسياتخلىأنكماالقوقاز.فىالدمويةالحروب

،الاستقلالطموحيداعبهممسلمونيقطنهاالتىالأخرىللمقاطعاتمرغوبةغيرإشارة

،الاستقلالوشكعلىالشيشانالقوميونكان.وتترستانوكابارداداغستانمثل
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الروسيةالقواتانسحبتعندماسياسيةبتسويةيفوزواأنلهمالممكنمنوكان

الجماعاتقوتعندماءسوا،السيطرةعنخرجتالأحداثلكن،؟999-؟996

القادةخضععندماأو،تأثيرهامنالإجراميةالارتباطاتذاتالصغيرةالشيشانية

إحياءإن،الثورةعلىللإبقاءتكتيكيةكأداةالإسلاميةالمقاتلةللفعاليةالشيشان

روسيامنالحدوديةالمنطقةهذهجعلالقوقازشمالفىللاستقلالالداعيةالحركات

المسلمينأدطالروسمنكثيرويرى،والإسلامالمسيحيةبينعسكريةتخوماجديدمن

قبيلمنيكنلم.انفصالياتهديدايمثلونزالواماالروسىالاتحادأنحاءكلفى

منعشرالحادىفىالمتحدةالولاياتعلىالإرهابيةالهجماتبعدأنهإذنالصدفة

المبالاةمنالإسلاميةالنزعةمنالغربيةالاتجاهاتفىالتحولوبعد،020؟سبتمبر

)المسيحى(،الغربمعالتضامنيؤيد،بوتنفلاديمير،الروسىالرئيسأصبحالعداء،إلى

التىالمسلمةالجماعاتمنكثيرفلديها،الفرصةهذهلتضيعروسياتكنلمإذ

تأديبها.تود

نتيجة-التحليلهذافىالثالثةالتخومدولة-السابقةيوغسلافياانحلالجاء

.والكرواتالصربالأخصوعلى،السابقةاليوغسلافيةالشعوبلدىالقوميةالمشاعرلقوة

علىوركز)والمذهبى(الثقافىالاختلافعلىيقومالشعوبهذهلدىالقومىالوعىكان

الصربيةالقوميةالدولةتأسيسعمليةبدأت.مستقلةقوميةدولبناءفىالرغبة

لذلكونتيجة.اليوغوسلافيةالتجربةبسببأعيقتلكنهاقرن،منأكثرمنذوالكرواتية

ففى.القائمةالإقليميةالدولمعالتوحدفىمشكلاتتواجهانالدولتانهاتانزالتفما

السلافوالمسلمونوالكرواتالصربزالماومونتنيجيرووكوسوفووالهرسكالبوسنة

الصربيةالقوميةالدولةبناءعمليةبدأت.بعختابعضهمعنينفصلونكيفيبحثونوالألبان

.1830عامبلجرادحولمستقلصربىقومىوطنوبناءالثوراتمنبسلسلة1806عام

المجاورتين،والنمساويةالعثمانيةالإمبراطوريتينحسابعلىالتوسعميدانصربيانزلت

السلافيةوغيرالسلافيةالمناطقفىالصربيةالأسرةلحكمالناجحالتوسعفإنذلكومع

القوميةالدولةتكوينعمليةإبطاءإلىحقيقةأدى؟9؟8و19؟3عامىبينالمجاورة

.(ا.الجنوبيين"السلاف)ومعناهااليوغسلافيةالدولة:واسععرقىخليطإلىوحولهاالصربية
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منللصراعمتأخرةنسخةالأمرحقيقةفى020؟-؟99؟يوغسلافياحلحروبكانت

والمقدونيةوالألبانيةوالبوسنيةوالكرواتيةالصربيةالقوميةالدولةتأسيسأجل

التاسعالقرنفىالقوميةدولتهمالصرببنىلقد.الغربىالبلقانفىوالمونتنيجرية

دولتهميعرفونزالواوما،المهيمنةالإسلاميةالعثمانيةالإمبراطوريةمواجهةفىعشر

الإقليمىالتمركزإن،والكوسوفيينالبوسنيين:المسلمينمعالمواجهةحيثمنالقومية

نسواحهزالتماالصربيةالقوميةوالدولةبعد،يكتعللمالمبعثرةالهيردريةالصربيةللأمة

الكيانذلك،الصربجمهوريةمعالعلاقاتمنهاحل،إلىتحتاجكثيرةمشكلات

يخضعلكنهوالهرسكالبوسنةمنجزءااسميايعدالذىالبوسنةفىالصربى

كوسوفو،هىأخرىمشكلةوثمة.صربيةقوميةعناصرلسيطرةالحقيقةفى

سياسيا،مستقلةالحقيقةفىلكنها،صربيامنجزءاالقانونيةالناحيةمنزالتماالتى

مونتنيجيرو،هىثالثةمشكلةثمة.الدولىالقانونفىحقيقياأسود"اا"ثقبايجعلهاماوهو

اليوغوسلافى،الاتحادفىصغيراشريكالتصبح،التسعينياتفىاختزالها،تمالتى

متساويين:لجزأينبالصربيةالمتحدثةالمسيحيةالأرثوذكسيةأغلبيتهاتنقسموالتى

تحويلإلىالتنافسهذاأدىلقد.صربياإلىالانضماميؤيدوالآخرالاستقلاليؤيدلأولا

الأرثوذكسىالدينزالوماومونتنيجيرو.صربيامنفيدراليةدولةإلىيوغسلافيا

الصربية:الدولةخارجالصربيةللجماعاتالقوميةالهويةفىومميزاقوياعنصراالمسيحى

وكوسوفو.وفويفوديناومونتنيجيرووالهرسكوالبوسنةسلافونيافى

القرنأواخرفى،نسبيامتأخروقتفىالألبانيةالقوميةالدولةفكرةظهرت

معيتوحدونكانواالشىءبعضمتأخروقتحتىالألبانمعظملأنذلكعشر،التاسع

يدينونالألبانمعظمإن.ألبانيةدولةمعوليسالإسلامية)العثمانية(الإمبراطورية

الأرثوذكسجيرانهمعنالتميزمحاولةإلىمنهجزءفىيعودماوهو،بالإسلام

تهديذاتمثلالمهيمنةوثقافتهمأعدادهمكانتالذين-واليونانيينالسلاف-المسيحيين

أسستالتى؟878عامستيفانوسانمعاهدةجاءتوقد.الثقافىبالاحتواءللا"لبان

جيرانهمجانبمناحتوائهمخطرعلىالألبانلتوقظألبانيابجوارالبلغاريةالدولة

بريشتينامدينةفى؟878عامالألبانيةالرابطةتكونت.الألبانيةالقوميةالنزعةوتحرك
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المسيحب4القوميةالدولمنالاستياءأثروقد.الألبانيةالقوميةللحركةالأساسلتكون

تقليذاكانتالتى،الألبانيةالقوميةالفكرةعلى-وبلغارياواليونانصربيا-المجاورة

،البلقانحروبأثناءفىالألبانيةالدولةأنشأت.تجاههاعدوانيةالوقتنفسوفىالدوللهذه

أثنا،ففى،والمجرالنمساوإمبراطوريةإيطاليامنالحاسمالدعمخلالمن،؟9؟3عام

الحلففىإسفيتاالكبيرتانالقوتانهاتانزرعتالأولىالعالميةللحربالاستعدادات

إلىألبانياعنصربياطموحا،تحولواوبذلك.ضدهمروسياأسستهالذىالبلقانى

بلغاريا.طموحاتمعفيهاطموحاتهاتصادمتحيثمقدونيا،

مسيحيين%2.ومسلمين%70إلىمنقسمينالمعاصرةالاكيبانيةالدولةسكانزالما

العصرفىالتخومدولمنواحدةألبانيايجعلماوهو،كاثوليكمسيحيين%؟.وأرثوذكس

معاييرالألبانالسياسيينمنأجيالثلاثةفرضتالبلدهذااستقلالبعد.الحديث

المسيحى-الانقسامطمسخلالمنالا3لبانيةالقوميةتقويةذلكمنالهدفكان،دينيةلا

كنيسةتأسيسجاءثم،الرجعيةالإسلاميةالإمبراطوريةالهويةوإخمادالإسلامى

اليونانيةالكنيستينعنمستقلة،1922عامتيرانافىدينيامستقلةألبانيةأرثوذكسية

القوميةلدعمنفسهالوقتوفى(%20)الأرثوذكسالمسيحيينالسكانلتخدم!والسلافية

الأصولذاتالأسماءكلبحظرأوجهااللادينيةالسياساتوصلتوقد.الألبانية

،(وهعائلتهاسمإلاالديكتاتورينس)لم!"7ء2*ه*8!هوكساإنفريدعلىالدينية

والألبانألبانيافىالألبانبينالاختلافتعميقعلىاللادينيةالحملاتهذهعملتوقد

عنصراالإسلامبأنيشعرونزالواومابالفعلمسلمونالأخيرونفهؤلاءكوسوفو.فى

والقومية،الجماعيةهويتهمفىقويا

ألبانياعلىسيطر،البلقانفىالقوميةالدولبينمتأخراالداخلينمنوكواحدة

دولةمنمرتينأكبربإقليمطالبتالتىالوحدويةالتحرريةالحركةهاجسالبدايةمنذ

الذىالوقتفى،العشرينالقرنفىزخغاالحركةهذهحققتوقد.المستقلةألبانيا

بحروباتسمتااللتين،الوحدويةوالتحريريةالقوميةتراجعالبلقانشعوبفيهشهدت

ومونتنيجيروومقدونياوصربياكوسوفوفىالألبانبينالقومىالمدتولدإذ.دمويةوهزائم

القومية،الدولةبناءمنالمبكرةالمراحلفىعليهاكانالتىالقوةبنفسوألبانيا
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بيننموىقومىوعىيوجداليوموحتى،القومىالعملمنالجيرانإجهادخلفيةعلى

والولاءالألبانيةإلىالولاءبينمقسمينزالواماذلكمعلكنهم،المتعددةالاكيبانجماعات

الاختلافاتتؤدىالتىوكوسوفو،مقدونيافىالعنينةفالصراعات.المؤسسةالإقليمية!دولة

فىألبانيافىالدولةمؤسساتانهياروكذلكاالقومىالنزاعإشعالإلىفيهاالدينية

،ناجزةإقليميةقوميةكدولةألبانياصورةتراجعمنزاد،التسعينيات

والدين:العلمانيةالقوميةبينالأوسطالشرق

الوقتوفى،أوروبافىالتطوراتحاكىالأوسطالشرقفىالقوميةالدولةبناءإن

خلالومن.الاستقلالحديثةللشعوبالسياسىللتنظيمممكنشكلعنبحثنفسه

كانتالتىالأمميقظةالغربيةالقوىراقبتالأممعصبةعبر"او؟"الانتداب"2؟الحماية

المنتجاتأنجح"االقوميةالدولةنموذجكانالأخرىالأماكنكلفىوكما،الفرصتتحين

21المنتج12هذايكونوربمابلقط،سلسةتكنلمالعمليةهذهلكن،"أأوروباتصدرهاالتى

.(أطأكاس!ح20024:؟04-8)ذى"أأوروباتدراصاكثر"اأكذلك

كحالةتبرز-العثمانيينبعدمامنطقةفىأخرىحديثةدولةوهى-إسرائيلإن

والقىالحضاراتمثلثمنجزءوهى،الإسلاميةالمسيحيةالتخوممنطقةفىخاصة

الاستيطانيةالحركةكانت.الأوسعاليهودى-الإسلامى-المسيحىالسياسية

للأممالإقليميةالمركزةلعمليةآخرمثالأ،؟948عام،إسرائيلدولةوتأسيسالصهيونية

دولىبتعاطفالأعمالتلكقوبلتوقد،العثمانيينبعدمامنطقةفىإتمليمياالمركزةغير

أصبحتوقد،النازييناحتلالتحتالواقعةأوروبافىالهولوكوستبعدواسع

الدين،حيثمن،الأولالمقامفىتعريفها،هىالإسرائيليةللأمةالأساسيةالخاصية

الدولةإلىللهجرةالمؤهلهوفقطفاليهودى.المنطقةتقاليدمعمتسقايأتىماوهو

اليهودىالتضامنشبكةأنعنفضلا.الدولةداخلاليهودتميزعنناميك،الجديدة

لمواطنيها،دولةوليس،"اليهودىالشعبدولة11ظلتحيث،إسرائيلهويةدمغتالعالمى

قومية.كأقليةالفلسطينيينبالعربفيهائعترفولا
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إلرالنظرذلك،مع،يمكنالإسرائيليةالهويةفىالقوىالدينىالعنصرهذاورغم

فعوينبغى،العثمانيينبعدمامنطقةفى،قوميةأمة،كأمةإسراثيلودولةشعب

أمتانفيهتتصارع،متعارضينقوميينكمشروعينالفلسطينى-الإسرائيلىالصراع

أخرىدولفىوكما.الخاصةدولتهاعليهتؤسسأنمنهماكلتريدالذىالإقليمعلى

وميراثالدينيةالتقاليدمنبأدلةأبالأرضالمطالب1الإقليميةالدعاوىدعميتمكثيرة

تأثيرالقوميةللدولةخاصةكحالةإسرائيلتميزالتىالأشياءومن،المقدسةالأماكن

العالميتين:الجماعتينهاتينودعماهتمامجذبالذىالفلسطينى-الإسرائيلىالصراع

الصهيونيةوالمنظمةالإسلامىالمؤتمرمنظمةدعمذلكأمثلةومن،والمسلميناليهود

وارتباط(!اد!اك!س22002:؟2)القدسفىواليهوديةالفلسطينيةللجماعتينالعالمية

الشرقوبين،والغربالإسلامبينالمواجهةبفكرةالإسرائيلى-العربىالصراع

والطائفيين،السياسيينالقادةبمهارةاستغلهاالتىالتشوشعناصرمنواحد،والغرب

لمواجهةبؤرةوكذلك،الإقليمعلىأمتينبينصراغاالأوسطالشرقصراعأصبحلقد

ناحيةفمن.الحضاريةللتخومالدولىالأمندينامياتلفهمالأساسهووذلك.عالمية

فىالغربزرعهغريبككيانإسرائيلإلىالعالمحولوالمسلمينالعربمنكثيرينظر

-التوراةفىالميعادأرض-إسرائيلأصبحتالمقابلةالناحيةومن.أجدادهمأرض

أمةأنهاأمإسرائيلفىالذينلليهودفقطأمةالأمةهذهمللكن،اليهوديةللأمةلهـولة

اليهوديةبالجماعةإسرائيلعلاقةإن؟إسرائيليدعمونالذينالعالمحولاليهودكل

الإسرائيلىالسياسىالكيانتعريفتشونتىتحللمالتىالأقلياتومشكلاتالعالمية

القوميةالنزعةبينالعربيةالأممانقساماستمرارطريقةبنفس،حديثهقوميةكدولة

إسرائيلمنأفضلالعربيةالدولبعضتكونوقد.بالعروبةوالارتباطالقطرية

،المميزةالثقافيةهويتهاهوقوميةكدولةإسرائيليميزماإن،الداخلىالتكاملفى

وجيرانهم.الإسرائيليينبينالفاصلالخطيرسماناللذانواللغةالدينذلكفىبما

بناءفىمختلفةمراحلوصلتالأوسطالشرقفىالمختلفةالبلادأنالواضحمن

منإذ.اليمنأوالكويتمنالقوميةالدولةلفكرةأقربمثلا،،فالأردن.القوميةلولها

نسبةارتفاعجانبإلى،المجاورةالمناطقسكانعنالكويتسكانتمييزالصعب
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الاستعماريةالقوىفصلتهاالتى،الأردنتأتىوبدورها،العربوغيرالعربالأسانب،

لمصرتاليةمكانةفى،فلسطينىأصلمنسكانهاونصف،الكبرىوسوريافلسطينعن

القومية،الدولةبناءفى

مصر،لكن،القوميةالدولةنموذجإلىالأقربمصرتبدوالعربيةالدولكلبينمن

العربيةالهويةبينتنقسم،المسلمةالعربيةالأغلبيةذاتالدولمنكغيرهاذلك،مع

والسياسية،الثقافيةالقبلةتعتبركانتوإنحتىومصر،.المحلىالقومىوالوعىالواسعة

لهافمصر.ذاتهافىقوميةدولةأصبحتفإنها،العربىللعالم،كذلكوالروحيةبل

نأإذن،،الصدفةقبيلمنيكنلم.السنينلآلافمنفصلةكدولةمميزانوتاريخهوية

فى،الفلسطينىالصراعمنموقفهاذلكفىبما،المصريةالخارجيةالسياسةكانت

قومياوعياوأظهرت،العامالعربىالخطعنكبيرةدرجةإلىمختلفةكثيرةمراحل

العربالمسلمينالبلد،هذافىالكبيرتينالجماعتينأنذلكمنوالاكثرمنفصلا،

الشعورفىتشتركان،العربيةاللهجةنفستتحدثاناللتين،المسيحيينوالأقباط

كان،الطائفىوالتمييزالشارععنفحالاترغم،الحديثةالمصريةالأمةإلىبالانتماء

لاتعدديادمجيامجتمعاليكونالمصرىالمجتمعتحويلفىيتمثلدائقاالأقباطهدف

تعاونوقد.القوميةالحياةفىمشاركتهمعلىمشكلاتفيهالثقافىالتنوعيفرض

التىالثورةتلك،؟92؟عامالبريطانيينضدالوطنيةالثورةفىوالمسيحيونالمسلمون

:الثورةهذهفىواحذاهدقاللأقباطكانوقد.الصليبمعالهلالاتحادشعارهاكان

هذهأنويبدو.المستقلينالمصريينوالدولةالمجتمعفىالمسلمينمعالمتكافئةالمشاركة

القوميةالدولةفىالمسلم-القبطىالسياسىللتعاونصيغةعنكشفتالأحداث

منالإحباطعنالغالبفىينتجالذى،التالىالطائفىالعنففإنذلكومع.المصرية

منوكثيرالحكومةوتصر.المثالهذاتحقيقصعوباتيعكس،الاقتصاديةالتنميةعدم

المحافظةالنزعةمثلعوامللكن،بقوةالجماعتيناندماجدعمضرورةعلىالمفكرين

جماعتينإلىالمصرىالمجتمعانقسامعلىالإبقاءفىتسهمبعمقالمتدينالشعبلهذا

عنيتخلواأنعليهمالصعبمنأنهيجدونالمسلمونفغالبية.كبيرتينمذهبيتين

القديمة،الطائفيةبهويتهمالتضحيةالأقباطملايينيرفضبينما،التاريخيةهيمنتهم
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للجماعتينالمتكافنةغيرالقوةبسببربما،السياسىللعملتعبئةقطالأقباطر!ظيلم

مصر،محافظاتكانمةفىيعيشونالمصريوننمالمسيحيون.للأقباطالجغرافىوالتشتت

ثابتبتمثيلمقترحاتالأقباطرفضوقد.مكانأىفىأغلبيةيشكلونلالكنج

رفضواكما،(اللبنانىالسياسىالنظامتشبه)بطريقةالمصرىالبرلمانفى

يندمجوالمإذاالتمييزمنمزيدحدوثمنلخوفهمربما،كأقليةتعرفهمالتىالأفكار

المصرية"الأمةفى

للأقليةوالسياسيةالثقافيةللحقوقالكافيةنكليرالحمايةمنتأتىربماهناوالمنتصكلة

تكونوربما.المصريةالقوميةللدولةالمستقبليةالوحدةحولمخاطروتحملالمسيحية

مصرتكونلاالمعنىوبهذا.الدينيةالأقليةاستيعابطرقأحدالدمجيةالقوميةالنزعة

سحرياحلابعدوجدتقدتكونولا،القوميةالدولةبناءإلىالطريقكاملقطعتقد

القوميةالدولةمبدأأظهرلقد،الدينية-والعرقيةالاقتصاديةالعلاقاتفىللمشكلات

الثقافى،التجانسوهوقوميةدولةأىلمشروعالمطلقال!هدفمنها،معينةقيودانفسه

الإقليمىوالتعاونالداخلفىالثقافىللتنوعواسغاالطريقالأغلبيةفتحإن

الأفضل،الخيارأنهيبدوالخارجفى

الإمبراطوريةلانهيارنتيجةوالأردنوالراقسوريافىالمعاصرةالدولظهرت

الاستعماريونالدبلوماسيونحدودهاورسم،الأولىالعالميةالحربفىالعثمانية

بالهدفالسابقةالعثمانيةالأقاليمعلىالانتدابنظامأعلنوافقدوالإنجليز.الفرنسيون

ذلكعلى،الخاصةدولهالخلقالهيمنةتحتواقعةكانتالتىالشعوبإعداد:المعلن

الموصلضامين،والعراقسوريابينالحدودبيكووالفرنسىسيكسالإنجليزىهندس

ذلكغيرتخطيطهمكانولو.العالميةالإمبرياليةلعبتهمفىمبادلةكعمليةللأخيرة

القرننهايةعندالأوسطوالنتهمرقالخليجفىالدوليةالسياسةفىالكثيرلاختلف

تشمل)التىالتاريخيةسوريابتقسيحمفقطتقنعالموبريطانيافرنساأنعلى.العشرين

عمدتبل،بينهماتركيا(منوجزءاوالأردنوفلسطينولبنانسوريافىالمعاصرةالدول

ذلكبعدقسمت)التىفلسطينإلىانتدابهاتحتالواقعالإقليمتقسيمإلىبريطانيا

كدولةالكبيرلبنانخلقتبدورهاوفرنسا،الأردنوشرق(عربيةوأخرىيهوديةدولةإلى
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سلمكما.سورياحسابعلىالأوسطالشرقنمىلفرنسامواليةمسيحيةأغلبيةذات

أنقرةانضمامعدممقابلفىالثلاثينياتأواخرفىلتركياالإسكندريةءلواالفرنسيون

الإقليمينهذينإلىينظرونالسوريونالوحدويونالتحرريونزالوما.النازىللحلف

وطنهم،منمقتطعةكاخزاء

والمسيحيينالمسلمينالسكانذاتالأوسطاالنتمرقدولوجدتالاستقلالبعد

هواختيارهموكان،علمانيةقوعيةدوللإقامةفرصة،والعراقسوريامثل،المختلطين

الاجتماعيةوالأبنيةالتخلفمنالمفرغةالحلقةوكسرالتوميةالدوللمجموعةالانضمام

ماوسرعان،الأوسطالشرقفىالمنالصعبأنهأثبتالتحديثحلملكن،التقليدية

النتمرعية.عنبحتاوقوميةسلطويةلنظمالطريقالعلمانيةأفسحت

عددمن%5.6أوشخص،مليوننحومنسوريافىالمسيحيةالأقليةفل!اتت

نصفمنأكثر،عديدةطوائفبينبدورهاتنقسمالأقليةوهذه،البلدهذاسكان

اليونانيونالكاثوليكيليهم،(005030)نحواليونانيينالأرثوذكسمنسوريامسيحيى

فىالاضطهادمنفرارامؤخراسوريااستوطنتعديدةأخرىوجماعات(؟00180)

لآشوريينوالسرياناوالكاثوليكوالأرثوذكسلأرمناوالكاثوليكالأرثوذكسوالراق:تركيا

السورىفرعهوصلالذى،لبعثاحزبأسسوقدول(هاد!"ةاك2؟هه:51-3)لكلدانيينوا

السورىالمسيحىمؤلسسهأيديولوجيةيتبععلمانيانظاما،؟963عامالسلطةإلى

الجمهوريةرئيسفإن"الدولةدينباعتبارهلإسلاماتقريرعدمورغم،عفلقميشيل

الإخوانجانبمنالشغبأعمالمثلت؟982عاموفى،مسلقايكونأنيجبالسورية

ثقيلقمعإلىوأدتالعلمانىللنظامالإسلاميةالمعارضةظهورأوجحماهفىالمسلمين

المضطربالاقتصادىوالأداءالإسلاميةالنزعةظهورأجبرفقدذلكومع.للإسلاميين

لنظامه،كشرعيةالشعبىالإسلامتبنىعلىالأسدحافظالرئيسإسرائيلأماموالهزيمة

الحكمتحتعليهكانوامماأكبربحريةالآنيتمتعونالذين،سوريامسيحيووينظر

لأنذلككانوربما.متعاطفةحاميةكقوةلأسداوبشارحافغ!نظامإلىالعثمانى،

ضيقة-طائفيةقاعدةسوولهاليس،والابنالأبالأسدإليهاينتمىالتى،العلويةالنخبة
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ذلكفىبما،الأخرىالدينيةالأقلياتمعللتحالفوتسعى-العلويينالشيعةطاثفة

ظلفىمشكلاتيواجهونعندماالمسيحيينفإنالموقفهذامثلوفى.المسيحيين

الآخرين،المواطنينمعلاشتراكبايكونذلكفإندكتاتورىنظام

هذهأنرغم،مماثلنموطريق،الثلاثينياتفىأنشثتالتى،العراقيةالدولةاتبعت

،والعراق.الإسلامية-المسيحيةالتخومفىخاصادورالعبتالاستعماريةبعدماالدولة

العراقية،للهويةالعامالولاءضعيفةوالعرقيةالثقافيةالجماعاتمنالخليطذلك

الشيعة.العربمن%57و(الغالبفى)السنةالاكرادمن%2.والسنةالعربمن%20يضم

الأمةحدودتعريفيحاولونالذين(قادتهذلكفى)بمالأولئكمشكلةالبلدهذاويمثل

التىالبترولأموالفىغرقواالذين،العراققادةداعبتلذلكنتيجةوربما.العراقية

منأكثرالإقليصالتوسعطعوحات،باباعلىمغارةمنكانتلوكماعليهمانهالت

الذىالقوميةالدولنظاممعصراعفىالنهايةفىوضعهمماوهو.الأخرىالدولقادة

.الغربعليهيهيمن

وفى،المسيحيةالإمبراطوريةمنجزءاقطتكنلمالمعاصرالعراقأراضىإن

الإمبراطوريةمنمطرودة،مسيحيةطوائفنجحت،القديمةالعصورفىمعينةمرحلة

خضوعهمورغم.المسيحيةإلىالميزوبوتاميينالسكانأغلبيةتحويلفى،البيزنطية

بقيةعنمعزلينالميزوبوتاميونالمسيحيونظلالأجنبىوالغزوللسيطرةالسنينلالاف

هؤلاءعاشوقد،لهويتهمالمحددةالخاصيةتمثلالزلةتلكزالتوما،المسيحىالعالم

الدولة(سكانمن%3أى)000.060بنحواليومعددهميقدرالذين،المسيحيون

الوليدةالعراقيةالدولةجيشنفذ؟933عامففى.العراقاستقلالبعدصعبةأوقاتا

الحكمبطموحاتتعلقواالذينالآشوريينالمسيحيينمن0030نحوبحئمذبحة

،العراقفىالمسيحيةالجماعاتكلتخويفإلىالأحداثهذهأدتوقد.السياسىالذاتى

أيديولوجيتهتمثلالذى،البعثحزبحكمظلوفىعقود،مدىعلىجانباينزوونوجعلتهم

علمانية.كجمهوريةالعراقتنتهمكلت،الشعبيةوالاشتراكيةالعربيةالقوميةمنمزيج

وحلفاؤهاالمتحدةالولاياتدفعماهوحسينصداملنظامالمعلنالعلمانىالتوجهكانوقد

،الثمانينياتفىالإيرانية-العراقيةالحربأثناءفىاللهآياتضدلدعمه
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تمارس،العراقمنالأوسطالجزءفىجغرافياتتمركزالتى،السنيةالأقليةكانت

والاكرادللشيعةتتحفلم.السكانمنحصتهايتجاوزالعراقيةالسياسةعلىتأثيرا!وفا

رئيسونائبالخارجيةوزيرحالةأما،البلدهذامصيرلتحديدفرصتاوالمسيحيين

فىإنهإذ،القاعدةوليساستثناءفتمثل،المسيحىعزيز،طارق،طويلةلفترة،ءالوزرا

حريةيعطىأنحسينصدامنظامحاولالثمانينياتفىالإيرانية-العراقيةالحربأثناء

ذلكومع.العراقيةللأمةبالانتماءالإحساسبينهميقوىحتىالمختلفةللأقلياتأكبر

فسيفساءيمثلزالماالذى،العراقىللكيانالمحددةالخاصيةوالتجانسالترابطعدمظل

منكواحدتفسيرهيمكنهذاالتجانسانعدامأنالغريبوعن،الجماعاتمنهشة

العراققادةيحلمأنالسهلمنإذ.العراقيينللقادةالتوسعيةللروحالرئيسيةالأسباب

للعراقيين،ثقافياالأقرب،الإيرانيةخوزستانومقاطعةالكويتمثل،مجاورةأقاليمبابتلاع

دفعالموقفوهذا.الجماعاتمنالمتباينالخليطهذاالداخلفىبالفعللديهمكانإذا

لحشدوالإسلامالقوميةالوحدةإلىالإشاراتمنتنتمكيلةاستخدامإلىالعراقىالنظام

السلطةإلىوصلقدكانوإنحتىالبعثى،النظامأنهىفالحقيقة.الشعبىالدعم

النظاموكان.الدولةدينباعتبارهالإسلاميضعدستوراتبنىفإنه!العلمانيةبوعد

المسلمين.السكانبينةيعر!تنلانفسهإكسابلضغطيخضعذلكفى

التطورمنظورمن؟990عامبعدالغربمعالعراقعداءإلىالنظرويجبهذا

بناءلفشلنتيجةالمتنامىوالإحباطالعراقىالقومىالسياسىللكيانالمستقيمغير

العراقنفطموارداستغلالعنالناتجةالجديدةالثروةتدفقأسهموقد.القوميةالدولة

أفعالفإنلذلكونتيجة.الغربمعمواجهتهفىالنفسفىثقةالنظامإكسابفى

الدولةبدمجالخاصالمعلنالهدفتحققعدماتجاهفىفحسبتعمللمحسينصدام

بعدالمختلفةالجماعاتبينالإقليمىالتقوقعمنمزيدإلىأدتبل،العراقيةالقومية

الحربفبعد،بالتفسخالعراقيهددالتجانسانعدامإن،العديدةالعسكريةالهزائم

أصبح،0320إلى؟990من،حسينصدامضدالمتحدةالولاياتقادتهاالتىالأولى

الاكرادأسسحيثلبغداد.المركزيةالسيطرةعنعمليامنفصلاالعراقشمال

اللغةتعليمفيهيتمفعليامستقلاكيانا(والكلدانيون)الآشوريونوالمسيحيونالمحليون
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المناطق،هذهفىفالمسيحيونذلكومع:المدارسفى(العربية)وليسوالسريانيةالكردية

الهجرةإمكانيةإلىأكثريتطلعون،ولبنانوسورياالعراقفىالأخرىالمناطقفىكما

الشكوكزالتوما.فيهايعيشونالتىالاجتماعىالأمنانعدامحالةبسببالغربإلى

السلطوو.النظامإسقاطبعدالأحسنإلىتتحولالأموركانتإنماحولتحوم

المسيحيةالأحياءعلىالهجومأن،فرديةحادثةمنهأكثرعام،اتجاهإلىيشيرومما

حربأثناءفىحسينصدامضدالنتميعىالعصيانأعمالأولمنكانالبصرةفى

.؟99،عامالخليج

خروج:للغايةهامةنتيجةالأوسطالنت!رقفىالقوميةالدولةنموذجلتبنىكانلقد

المطلقوالتناقصالأوسطالشرقمسيحىفهجرة.المنطقةمنالمسيحيينمنكبيرةأعداد

التخوممنظرتشكلالتىالأساسيةالتطوراتمنواحذايمثلأعدادهمفىوالنسبى

منيفرونالمسيحيينأنالحديثةالكتاباتتوضح.المنطقةفىالإسلامية-المسيحية

البلادفىالحديثةالقوميةالدولتعزيزعمليةمنجزءوهذا،الأوسطالنتهمرقأنحاءكل

القرنبدايةفىمليون2منتركيافىالمسيحيونتناقصفقد،المسلمةالأغلبيةذات

سكانثلثنحوينت!كلونالمسيحيونكانوفيما،اليومفقطآلافعدةإلىالعشرين

،القرنبنهاية%10منأقلإلىتناقصواأنهمنجد،نير!تنعلاالقرنأوائلفىسوريا

يزيدونلالكنهم،لبنانسكانمن%50منأكثريمعكونالمسيحيونكان1932عاموفى

رئيسيين:مصدرينلتناقصااهذومرد(مه؟أكا!5ا"،2!اكادح،أ"ه2؟هه:3)%03عنلآنا

المركزةلإعادةالجانبيةالقتيراتبجلاءيوضحلكنهالمواليد،معدلاتوانخفاضالهجرة

الحديث.الأوسعاالشرقفىإقليميامتمركزةتكنلمالتىللأممالإقليمية

دولهاتعزيزفىبعدتنجحلمفإنهاالقوقازشمالفىالثلاثةبالأمميتعلقفيماأما

وأرمينياجورجياأنفرغم.السوفيتىالاتحادانهياربعدتأسستالتىالقومية

كانتإذامامساعيةفإن؟بوضوحمميزةقومية-عرقيةأغلبياتتضموأذربيجان

زالتما،معاوالأقلياتالأغلبياتيجمعالذىالشاملالولاءيسودهاالقوميةالدولةهذه

تندمجلمالمختلفةجورجيامناطقأن،المثالسبيلعلى،الواضحمنإذ.شكموضع

كانتالتى،القويةالجورجيةالقوميةفالنزعة.واحدةقوميةدولةفىبالكاملبعد
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البلد،مذافىالاقلياتلدىبالقلقإحساشاخلفت،السوفيتيةالحقبةفىحتىموجودة

تركيا(فىأغلبياتهمتعيش)الذينط!2ز!او37!"5والسفانلوأ"92!ساأ!*5المنجرلومنهم

!!يةبهويحاتن!شيذلكمعلكنهم،الجورجيةاللغةمنقريبةلغاتيتحدثونالذين

جورجياوجودفترةأفسدتالجنوبيةوأوسيتياأبخازيافىالصراعاتأنكما.قوية

الأرثوذكسالجورجيينبينصشكلةليستأبخازياانفصالمشكلةأنغير.مستقلةكدولة

بلأيضا(،مسيحيونالأبخازنصفلأنببساطة)ذلكالمسلمينوالأبخازالمسيحيين

أبخازيا.انفصالروسى()بدعمالمحليةالحكومةنسقتحيث،وجغرافيةعرقيةمشكلة

المسيحى-الخططولعلىالمواجهةتزيدالأكلياتصراعاتحالاتبعضففىذلكومع

الإسلامى-المسيحىفالعداء،الجورجيةالتموميةالدولةمشروعمشكلاتمنالإسلامى

إقليمعلىالحربأدتوقدوالأذر.الأرمنبينالخصوماتفىأساسيادورايلعب

فىالأرمنضدالمذابحفبعد،والأذريةالأرمينيةالدولتين"تطهيرا"إلىكاراباخناجورنو

طردتمحينفى،أذربيجانأرمنى000.030غادر3ال"9!أ،وسومجيت!!!كالباكو

أذربيجانفىيعينتهمونزالواماالذينالأرمنعددويقدر.أرمينيامنأذرى؟000.67

الذىكاراباحناجورنوإقليمالأذرمنالآلافعنتهمراتغادرفيمافقط،000.18ب

منكبيرةجماعةوجودوحقيقة2ء"أول(أ،أل*أ9"،5!ك25دا5؟997)أرمينياعليهتسيطر

الدولةاكتمالعدمصورةمنتزيدأذربيجانمعالحدودعبرإيرانفىتعيشالأذر

الواضحغيرمنزالوما،مائعةزالتماالقوقازيةالمنطقةتخومإن.الأذريةالقومية

الحضاريةأوالإقليميةالهوياتتخبالإقليميةالقوميةللدولالشاملةالولاءاتكانتإذاما

الإسلامية.-المسيحيةالتخومتاريخفىبجذورهاتضربالتىالأوسع

الأمن:عدممصادر:العثمانيةالإمبراطوريةشظاياآخر

والبوسنة-ولبنانمقدونياحالاتفىالدولةتعريفبمكانالصعوبةمنإن

سبيلعلى،والبوسنةمقدونيافىالرئيسيةفالجماعات.قوميةكدولوقبرصوالهرسك

يوغسلافيانظامجانبمنكأممإعلانهاتمضعيفةطائفيةمجموعاتعنعبارة،المثال

الأممهندسةيؤيد-سلوفينىنصفكرواتىنصفنفسهمو-تيتوكان،السابقة
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،السبعينياتفىالبوسنةومسلمو،الأربعينياتفىومقدونيامونتنيجيرو:الجديدة

وفى،199؟فى.الاشتراكىاليوغوسلافىالاتحادفىالصربتأثيرلتحجيمكوسيلة

بحذرمقدونياطالبتوسلوفنيا،كرواتيافىصشتعلأفيهالموقفكانالذىالوقت

البوسنةمثلومثلها.الدهشةعلىتبعثسلميةبطريقةلهاتحققماوهو،باستقلالها

مزيج:السابقةيوغسلافيامنأساسيةبخاصيةمقدونيااحتفظتومونتنيجيرو،وصربيا

الإسلامية.-المسيحيةالتخومتجسدالدولةمذهزالتماإذ.الطائفىوالتوترالسكان

بينللتوترنتيجةالمستقلةمقدونيابانهيارالعرقيةالصراعاتمنظرىمعظمويتنبأ

ويعيشونالسكانربعيمثلونالذينالمسلمينوالألبانالأرثوذكسالمقدونيينالسلاف

يهددعندماخطراأكثريصبحالتهديدوهذا،مقدونياغربشمالفىمدمجةمنطقةفى

حالاعاملينهناكأنغير.المقدونيةالحدودعبربالتدفقالمجاورةكوسوفوفىالصراع

ومجلسالبرلمانفىالطائفيةالحصصلنظامالحكومةدعم:الوليدةالدولةانهياردون

فى)بخاصةالعرقياتمتعددةالدولةهذهوحدةعلىبالحفاظالدولىوالالتزام،ءالوزرا

.(انفصاليةبأهدافعنفحملةالألبانالعصاباتحربرجالشنعندما020؟عام

التخوممنطقةفىالقليلةالمدنمنواحدةسكوبىوظلتالأزمةلهذهالتصدىتمحيث

،الاحتكاكمنطقةمنكجزءالمختلطةشخصيتهاعلىحافظتالتىالإسلامية-المسيحية

الجماهيرية،النفسيةفىللكراهيةمصدراالجماعتينبينالدينىالتمييزظلذلكومع

وليس.الشعبىالدعملتعبئةالاختلافهذايستخدمونالسياسيةالمشروعاتوأصحاب

وأماكنالدينيةللرموزكبيرااهتماماتعيرانالجماعتينأنإذنالصدفةقبيلمن

نصبهتمالذىالعملاقالصليب)مثلالرمزيةوالمعالموالمساجدالكنائسفبناء.العبادة

السياسية.المواجهةمنجزءسىليسسكوبى(علىالمطلفودنوجبلعلى0220عام

حتىالبقاء،علىالوليدةمقدونيادولةالدولىوالعسكرىالدبلوماسىالدعمساعدلقد

تحققإمكانيةآمالينعشماوهو،القوميةالدولةنموذجعنبعيدةزالتماكانتوإن

،البلقانمنطقةفىالمدنيةالهويةعلىالقائمةالعرقياتمتعددةالدول

منالثالثالعقدفىولبنانيوغسلافياتكوينعملياتبينمعينةتنت!ابهاتثمة

انتصاربعدالفرنسيةالدبلوماسيةمنرئيسىبدعمتأسسفكلاهما.العشرينالقرن
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الجماعاتلصهربوتقةخلقإلىيههدفكانوكلاهما،الأولىالعالميةالحربفىفرنسا

هذهكانتفيما،منت!تركةلغةوتتحدثقرونمنذجنبإلىجنتاتعيشالتىالعديدة

والغربية.الشرقيةوالمسيحيةالإسلام:الأدياناختلافحيثمنواقعيامنفصلةلجماعاتا

مواليةتكونأنالعنتهمرينياتفىالقياديةالجماعةمنالمتوقعمنكانالحالتينكلتاوفى

متجانستينحديثتينعلمانيتينقوميتيندولتينبناءهوالهدفكان،وللغربلفرنسا

أذهانعنبعيدةتكنلمفرنسافىالقوميةالدولةلبناءالتاريخيةوالتجربة،ماحدإلى

واليوغوسلافية.اللبنانيةالقوميةالدولةصشروعىمؤلفى

فىالفرنسيةالاستعمارية()الانتدابقوةيدعلىلبنانفىالحديثةالدولةظهرت

الصراععقودلكن،أوسطىالشرقالإسلامىالمحيطوسطمسيحيةكجزيرةالعشرينيات

الدولةأرهقتالاستعماربعدمادولةفىقوميةهويةعنبالبحثالمرتبطالطائفى

الجماعاتمنفسيفساءعلىقوميةدولةتأسيسالصعبمنكانإذ.الهشةاللبنانية

لقد،منفصلبشكلالعملفىواستمرت،عقلياوليسافيزيقيامعتزجةكانت،المذهبية

القائم1الاتحادىالسياسىالترتيبفكرةمناللبنانيةالقوميةالدولةمشروعاستلهم

الواقعالإقليمفىتعيشكانتالتى،العديدةالمذهبيةالجماعاتبينأالحصصنظامعلى

وكانالكبير.لبنانباسميعرفكانوالذىالعنتهمرينيات،فىالفرنسىالانتدابتحت

بميراثهم،المارونيينللمسيحيينالرئيسيةالمكانةالنظاملهذاالأساسيةالعناصرمن

إلىالفرنسيونأضافوقد،فرنسامعالحميمةوالعلاقاتالذاتىالحكممنالطويل

الأرثوذكسوالمسيحيينوالشيعة)الدروزأخرىمنشقةدينيةأقلياتأراضىالإقليمهذا

.(المتوسطالبحرساحلعلىالسنةمناطقبعضوكذلك،ال"أ!،ءواليونياتاليونانيين

دعائم:ثلاثةعلىتقوممميزةهويةإلىلبنانتطورتماسرعانالطائفىالتنوعورغم

السياسية،المؤسساتفىالطائفىللتمثيلمحددةنسبعلىالسياسىالاتفاق

علىيقومواقتصاد،العربىوالشرقالصناعىالغرببينتوازنخارجيةوسياسة

قومىوعىباعتبارهاأخذهايجبلاالمميزةالهويةهذهأنغير.الحرةالتجارةمبادئ

للاستقرارالأساسبدافيماالتشكيكعنقطالمختلفةالجماعاتتتوقفلمإذ.شامل

التنتمكيكعنقطتتوقفلملأنهاوذلك-الثابتالتمثيلنظام-اللبنانيةالدولةفى

منها.لكلالمخصصةالأعدادفى
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ومع،القوميةالدولةبناءأعاقلبنانفىللسياسةوالطائفىالمذهبىالجوهرإن

لأنأولأ،،عديدةلأسبابوذلك،الأهليةوالحروبالتوتررغم،اللبنانيةالدولةبقيتذلك

أعضاءأنكما،ممكنةانفصاليةسياسيةمطالبقطتصغلماللبنانيةالدينيةالجماعات

منأكثر؟99.-1975حروبتكنفلم.لبناندولةمعيتوحدونزالواماالأقلياتكل

السياسية""للمذمبيةيكنلمحينفى،القائمةالدولةفىالقوةمنمزيدلتحقيقصراع

الاحتلاليؤدلم،ثانيا.الطائفيةالسياسةمنأبعدمعنى(الثابتالتمثيل)نظام

إليها،أشرناأنسبقالتىاللبنانيةللوحدةالثلاثالدعائمتدميرإلىللبنانالسورى

السياسى،نظامهاإنهاءليسلكن،لبنانعلىالسيطرةإلىتسعىسورياكانتفقد

التضامنأوالكبرىبسورياالرومانسيةالأحلامعلىلبنانفىالاستقرارتفضلفدصشق

فىالمسلماليمينىالائتلافمعتحالفهاسورياخذلتكثيرةمراتوفى،الإسلامى

الواقعية،السياسةأهدافباسملبنان

شكلفىالخرائطتوضح.أمةليسلكن،دولةتكونأنللبنانيمكنالبوسنةومثل

ومن.والعسكرىالسياسىالانقسامالدولتينفىالعرقىالمزيجشجعكيف(؟-3)

""شظيتينآخرفىالممتزجةالمذهبيةالجماعاتبينالإقليصالفصلذلك،مع،الصعب

ينقسمالتى،البوسنةخلافوعلى.(ح52"؟48:986)العثمانخية"الإمبراطوريةبقايامن

ممكتا،اللبنانيةالقوميةالدولةمشروعيظل،الثلاثةالرئيسيةالجماعاتبينالإقليمفيها

الاقتصادإحياءعلىتقومتسوية،الحريرىرفيق،الحرببعدماءوزرارئيسقدموقد

وتوضح.الغربمعالمتزايدوالتفاعللسورياالمعلنالولاءبينوالموازنةالليبرالى

المارونيينالمسيحيينبيننصالشاملةاللبنانيةالقوميةنحوالالتزامأنكثيرةمصادر

طريقمنالرئيسيةالعوائقأحدذلكأزالوقد.؟990عامالأهليةالحربنهايةبعد

علىفيجبالنجاحلهيكتبأنالمشروعلهذاكانوإذا.اللبنانيةالقوميةالدولةمشروع

المذهبىوالأساسالحديثةالعلمانيةبينللتوفيقوسعهافىماتبذلأنالجماعاتكل

بعدحتىالحياةمنجزءاالطائفىالانفصالظللقد،اللبنانيةالاتحاديةلديمقراطية

السوريةوالسيطرةالطائفىالعنفيظلذلكومع.؟989عام".الطائف"اتفاقاتتوقيع

هذهتظل،الجنوبفىالإسرائيلية-العربيةالمواجهةتشعلهالذى،الشيعىوالتطرف

.للحياةقابلةلبنانيةقوميةدولةءبناأمامالرئيسيةالمعوقات
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نأ،؟991عامبعد،السابقةاليوشكوسلانميةوالهرسكالبوسنةجمهوريةعلىكان

ثلاثإلىالانقسامأوالثلاثالمك!نةجماعاتهامنتعددىكيانءبنا:بديلينبينختار

والكرواتالأرثوذكسالمسيحيينوالصربالبوسنيينالمسلمينالسلافإن.قوميةدول

المختلفة،التاريخيةوالخبراتالدياناتبينهمتفصللكن،واحدةلغةيتحدثونالكاثوليك

الصربارتباط،بلبنانمقارنة،الموقفتعقدزيادةفىأسهمتالتىالعواملمنكان

منطقةفىالأخرىالأماكنفىوكما،المجاورتينالدولتينفىالقوميةبالنزعةوالكروات

البوسنيةالجماعاتبينالدينىالاختلافالرقيةالمشروعاتأصحاباستخدمالاحتكاك

هوالخياركانالتسعينياتأوائلففى،الشعبىالدعمتعبئةفىالمريرةالعنفوذكريات

واحد:هدفلهاالتاليةالطائفيةالحربوكانت،البوسنةفىمنفصلةقوميةدولبناء

البوسنية-والمسلمةوالكرواتيةالصربيةالدولة-البلقانغربفىقوميةدولثلاثبناء

الثلاثالدينيةالجماعاتكانتوقد،واحدةكدولةوالهرسكالبوسنةوجودحسابعلى

القومية،لدولهاالإقليصالتحديدأجلمنتحارب

:الثلاثالجماعاتبينالمتمايزالقومىالوعىليك!تنتفىكثيرةعواملساهمتلقد

المختلفةالتاريخيةوالأساطير،المجاورتينوكرواتياصربيافىالقوميةالنزعةتأثير

العرقيةالجماعاتبينالاختلافوتزيز،الثلاثللمجموعاتالغالبفىوالعدائية

شجعواالذينالعرقيةالمشروعاتأصحابوأنشطة،السابقةيوغوسلافيافىوالقومية

البوسنةفىوالتعاونالصراعبينالتوازنكان.أنانيةأهدافءوراسعيابقوةالقومية

دمرالكرواتى-الصربىالصدامفإنذلكوعلى.الخارجيةالعواملعلىعادةيعتمد

واليرسك،البوسنةفىالطائفىالتوازنكذلكدمربلاليوغوسلافى،الاتحادفقطليس

فقد.السابقةيوغوسلافيافى،قوميةوحدةمنهاأكثر،إداريةكوحدةتعرفكانتالتى

الست،اليوغوسلافيةالجمهورياتبينمن،الوحيدةالجمهوريةوالهرسكالبوسنةكانت

تقطنها،التىالثلاثللأممبل،واحدةأمةإلىتنتصتكنلماالتى

بأفكارالاشتراكيةيوغسلافياأتخمالجماعاتلاختلافالرسمىالتصنيفإن

السلافبةالأممبينقائمةكانتهرميةفثمة.الجماعاتبينالثقةعدمغذتوممارسات

دولتمثلهابأممترتبطالعديدة()الأقليات"االقوميات؟اوكانت،ليوغوسلافياالمكونةالست
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ومع،القوميةالدولةبناءأعاقلبنانفىللسياسةوالطائفىالمذهبىالجوهرإن

لأنأولأ،.عديدةلأسبابوذلك،الأهليةوالحروبالتوتررغم،اللبنانيةالدولةبقيتذلك

أعضاءأنكما،ممكنةانفصاليةسياسيةمطالبقطتصغلماللبنانيةالدينيةالجماعات

منأكثر؟99.-1975حروبتكنفلم.لبناندولةمعيتوحدونزالواماالأقلياتكل

السياسية""للمذمبيةيكنلمحينفى،القائمةالدولةفىالقوةمنمزيدلتحقيقصراع

الاحتلاليؤد،لم،ثانيا،الطائفيةالسياسةمنأبعدمعنى(الثابتالتمثيل)نظام

إليها.أشرناأنسبقالتىاللبنانيةللوحدةالثلوثالدعائمتدميرإلىللبنانالسورى

السياسى،نظامهاإنهاءليسلكن،لبنانعلىالسيطرةإلىتسعىسورياكانتفقد

التضامنأوالكبرىبسورياالرومانسيةالأحلامعلىلبنانفىالاستقرارتفضلفدمشق

فىالمسلماليمينىالائتلافمعتحالفهاسورياخذلتكثيرةمراتوفى،الإسلامى

الواقعية،السياسةأهدافباسملبنان

شكلفىالخرائطتوضح.أمةليسلكن،دولةتكونأنللبنانيمكنالبوسنةومثل

ومن،والعسكرىالسياسىالانقسامالدولتينفىالعرقىالمزيجشجعكيف(؟-3)

.اشظيتينآخرفىالممتزجةالمذهبيةالجماعاتبينالإقليمىالفصلذلك،مع،الصعب

ينقسمالتى،البوسنةخلافوعلى.(ح52"؟986:)هـ4العثمانخية"االإمبراطوريةبقايامن

ممكتا.اللبنانيةالقوميةالدولةمشروعيظل،الثلاثةالرئيسيةالجماعاتبينالإقليمفيها

الاقتصادإحياءعلىتقومتسوية،الحريرىرفيق،الحرببعدماءوزرارئيسقدموقد

وتوضح،الغربمعالمتزايدوالتفاعللسورياالمعلنالولاءبينوالموازنةالليبرالى

المارونيينالمسيحيينبيننمىالشاملةاللبنانيةالقوميةنحوالالتزامأنكثيرةمصادر

طريقمنالرئيسيةالعوائقأحدذلكأزالوقد،1990عامالأهليةالحربنهايةبعد

علىفيجبالنجاحلهيكتبأنالمشروعلهذاكانوإذا.اللبنانيةالقوميةالدولةمشروع

المذهبىوالأساسالحديثةالعلمانيةبينللتوفيقوسعهافىماتبذلأنالجماعاتكل

بعدحتىالحياةمنجزخاالطانفىالانفصالظللقد.اللبنانيةالاتحاديةلديمقرإطية

السوريةوالسيطرةالطائفىالعنفيظلذلكومع.؟989عام"الطائفاتفاقاتتوقيع

هذهتظل،الجنوبفىالإسرائيلية-العربيةالمواجهةتشعلهالذى،الشيعىوالتطرف

.للحياةقابلةلبنانيةقوميةدولةبناءأمامالرئيسيةالمعوقات
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نأ،؟991عامبعد،السابقةاليوغوسلافيةوالهرسكالبوسنةجمهوريةعلىكان

ثلاثإلىالانقسامأوالثلاثالمك!نةجماعات!ثامنتعددىكيانءبنا:بديلينبينتختار

والكرواتالأرثوذكسالمسيحيينوالصربالبوسنيينالمسلمينالسلافإن.قوميةدول

المختلفة.التاريخيةوالخبراتالدياناتبينهمتفصللكن،واحدةلغةيتحدثونالكاثوليك

الصربارتباط،بلبنانمقارنة،الموقفتعقدزيادةفىأسهمتالتىالعواملمنكان

منطقةفىالأخرىالأماكنفىوكما،المجاورتينالدولتينفىالقوميةبالنزعةوالكروات

البوسنيةالجماعاتبينالدينىالاختلافالعرقيةالمشروعاتأصحاباستخدمالاحتكاك

هوالخياركانالتسعينياتأوائلففى.الشعبىالدعمتعبئةفىالمريرةالعنفوذكريات

واحد:مدفلهاالتاليةالطائفيةالحربوكانت،البوسنةفىمنفصلةقوميةدولبناء

البوسنية-والمسلمةوالكرواتيةالصربيةالدولة-البلقانغربفىقوميةدولثلاثبناء

الثلاثالدينيةالجماعاتكانتوقد،واحدةكدولةوالهرسكالبوسنةوجودحسابعلى

القومية.لدولهاالإقليمىالتحديدأجلمنتحارب

:الثلاثالجماعاتبينالمتمايزالقومىالوعىتشكيلفىكثيرةعواملساهمتلقد

المختلفةالتاريخيةوالأساطير،المجاورتينوكرواتياصربيافىالقوميةالنزعةتأثير

العرقيةالجماعاتبينالاختلافوتزيز،الثلاثللمجموعاتالغالبفىوالعدائية

شجعواالذينالعرقيةالمشروعاتأصحابوأننتهمطة،السابقةيوغوسلافيافىوالقومية

البوسنةفىوالتعاونالصراعبينالتوازنكان.أنانيةأهدافءوراسعيابقوةالقومية

دمرالكرواتى-الصربىالصدامفإنذلكوعلى.الخارجيةالعواملعلىعادةيعتمد

واليرسك،البوسنةفىالطائفىالتوازنكذلكدمربلاليوغوسلافى،الاتحادفقطليس

فقد.السابقةيوغوسلافيافى،قوميةوحدةمنهاأكثر،إداريةكوحدةتعرفكانتالتى

الست،اليوغوسلافيةالجمهورياتبينمن،الوحيدةالجمهوريةوالهرسكالبوسنةكانت

تقطنها.التىالثلاثللأممبل،واحدةأمةإلىتنتمىتكنلماالتى

بأفكارالانتمتراكيةيوغسلافياأتخمالجماعاتلاختلافالرسمىالتصنيفإن

السلافيةالأممبينقائمةكانتهرميةفثمة.الجماعاتبينالثقةعدمغذتوممارسات

دولتمثلهابأممترتبطالعديدة()الأقليات""القومياتوكانت،ليوغوسلافياالمكونةالست
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7ا!ح8والفلاش5705لأالغجرمثل"عرقية"الجماعاتيكنلمحينفىالحدود،خارجتقع

ب!هذهيفكرونكثيرونأناساستمروقد،قرابةبروابطمعهاترتبطالحدودخارجدولأ

"تقوية\إلىذلكءورامنطامحين،يوغسلافياانتهاءبعدحتىنفسهاالهرميةالطريقة

لها"أمغا"؟تصبحبأنتحلم"القومياتا"و،الاستقلالإلىتطمحالأممكانت،جماعاتهم

حولالتوترءجاهناومن،"قومياتا"تصبحبأن"االعرقيةو"؟الجماعات،الانفصالحق

السلافتشمل"أمة؟")وهمالبوسنيينالمسلمينللسلافالمصيرتقريربحقالاعتراف

ومقدونيا(صربيابينالمقسمةكا!كاأ"!5سانجاكمنطقةيسكنونالذينالمسلمين

،الانفصالحقلهاجمهوريةتصبحأنفىكوسوفوحقأو

ليقضىاليوغوسلافيةالصهرا""بوتقةفكرةوانتهاءالشيوعىالنظامانهيارجاء

الجماعاتجعلالناتجالأيديولوجىالفراغإنإذ،الجماعيةللهويةقويتينبؤرتينعلى

المنفصلةالمذهبيةهوياتهافأصبحت،التقليديةهوياتهاإلىتتحولالبوسنةفىالثلاث

القوة،الدينىالتطرفوليس،القوميةالنزعةكانتلقد.منفصلةأممثلاثلبناءالأساس

القوميةللدولةالمثخرللتكويناستمراراذلكوكان.البوسنيةالأهليةللحربالدافعة

البوسنيونالمسلمونأما.ذلكبعدالبوسنيينالمسلمينشملالذى،والكرواتيةالصربية

إلىيفتقرونوالذينعدذاالأقل،(دينىمنهأكثرعرقىتصنيفإلىيشيراسم)وهو

فكرةوكانت.البدايةمنذسيئوضعفىكانوافقد،قويةقوميةكحركةالتاريخيةالخبرة

الروحوهى،البوسنيةالحروبفىمعنوياتهمرفعتالتىهىوطنهمعنيدافعونأنهم

المراقبين.كلبشهادةوالكرواتالصربروحمنأعلىكانتالتى

العنيفالتحولحولحرجةوسياسيةأخلاقيةتساؤلاتالبوسنىالصراعطرحلقد

الجوانبكلفى"الرقيةالمشروعات؟؟أصحابدوركان.قوميةدولإلىالتعدديةللمجقمعات

المسيحيينأرواحوصائدىالقوةعلىالمتصارعينفهؤلاء،.البوسنيةالحروبفىرئيسيا

التمييزمنالشعوبمخاوفواستغلوا،والكراهيةالمعاناةزرعوا،البوسنيينوالمسلمين

الجماعاتفلاذت.بسهولةاستنزافهايمكنهممستقلةصغيرةكياناتخلقأجلمنوالعنف

التعايشمنبدلأبهاخاصةقوميةدولفىتعيشأنوفضلت،الإقصائيةبالهويةالثلاث

ثقة.موضعليسواأناسفيهيشاركهمبوسنىسياسىكيانفى
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تدميريةتقسيمحروبونشوبالبوسنىالمثالعدوىانتقالمنللخوفونتيجة

السيطرةمنشكلوتأسيسللتدخلالدولىالمجتمعأعد،الأوروبىالمحيطفىجديدة

النزاعالبوسنىالصراعأعادلقد،البلقانفىالقوميةوالدولالأممتكوينعمليةعلى

جنوبفىالقوميةالدولوبناءالسياسةفىمؤثركعاملجديدمنالمذهبىالطائفى

وبناءللسلاممشرونثاالدوليةالدبلوماسيةفرضت؟995عامدايتونوفى.أوروباشرق

قبوله،منمفراالمحليونوالقوميونالطائفيونالقادةيجدلم،التعدديةالبوسنيةالدولة

جانبمنإقرارهادونمنالأمامإلىالقوميةخططهمدفعجدوىبعدمشعرواحيث

المسيحية-المواجهةونفسيةالقومىالتوترزالوماهذا.الغربفىالكبرىالقوى

علىالقوميةالدولةوبناءالعرقيةالتجزئةتهيمنفيما،السطحتحتتضطربالإسارمية

المتحدةوالولاياتأوروبافىالسياسةصانعىعلىيجبوعليه.البوسنةفىالتعددية

بناءعندالحسبانفىالمذهبىالعامليضعواأنالأطلنطىشمالوحلفالمتحدةوالأمم

الحرببعدماواقعسياقفىفعالةتكونأنلسياساتهمأرادواإذاالقوميةالدول

الإسلامية.-المسيحيةالتخوممنطقةفىالباردة

:التخومعلىسخونةالأكثرالنقاطبعد:تتحفقلمالتىالقوميةالدولةمشاريع

عملياتبعدتكتمللمالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىعديدةدولفى

ففى.ثقافياقريبةمجاورةقوميةدولةجانبمنالاستيعابأوالقوميةالدولةبناء

الهيردريةالقوميةالفكرةزالتماوالشيشانوكوسوفوالفلسطينيةوالمناطققبرص

الأغلبيةأنذلكأمثلةمن.قوميةدولبناءإلىبعدتؤدصلملكنها،بقوةحيةللأمة

بدولةوالاحتفاظاليونانمعالاتحادفكرةبينعقودمنذتتأرجحقبرصفىاليونانية

عامإلىبرلينمعاهدةمندامالذى،لقبرصالبريطانىالاحتلالولولا.مستقلةتعددية

فىقبرصاندماجتخيلالسهلمنلكانالاستعمار،لتصفيةالمتحدةالأممعام،؟960

التركىالجيشغزاعندما.الأولىفىأدمجتالتىكريتمعحدثكما،تركياأواليونان

استقلالها،منعاقاعشرأربعةبعد،اليونانمعللاتحادالمؤيدالانقلاببعدقبرص
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القومينينالدولنينفىللاندماجيعملانأنهماظهرجانبينبينمقسمةالجزيرةكانت

منليضعفللجزيرةالتركىوالغزوالقومىالإقتتالمحنةوجاءت.والتركيةاليونانية

روحتهدئةإلىالتركىالفعلردمنالخوفأدىنميما،الجزيرةتوحيدإعادةفرص

الدولةبناءمعالمحيرةعلاقتهاالرئيسيةقبرصمشكلةظلتوقد،أاليونانأمعالاتحاد

المحتلالشمالىجزؤهاولااليونانى-القبرصىالجنوبىجزؤعافلا،العالمىالقومية

قادةبينوليس،وأثيناأنقرةبينالعلاقةأنكما.قوميةكدولةتعريفهيمكنتركيا

،للجزيرةالسياسىالمستقبلعلىحاسمةدائماتكونالتىهى،القبرصيتينالجماعتين

إلىيؤدىفقد.اكزقهذايكسرأنيمكنالأوروبىللاتحادقبرصبضمالوعدإن

إلىيقودربماأو،تركيامنالأتراكوالقبارصةاليونانمناليونانيينالقبارصةتقارب

تحتالمرةهذهفىلكن)والموحدة(،المستقلةالقبرصيةللدولةالستينياتصشروعإحياء

الأوروبى.للاتحادالحميدالنفوذ

ومع،مستقلتيندولتينوكوسوفوالفلسطينيةالمناطقكانتأنمطلقايسبقلم

المذهبىالاختلافيعملالحالتينكلتافى.الآنالرئيسىهدفهماهوالدولةبناءفإنذلك

الهدفالقوميةالدولةبناءكان،القومىالعنصرتعزيزعلىحالياعليهمالمتغلبينعن

السؤالن؟ط؟948عامفى،الثانيةالعالميةالحربمنذالفلسطينيةللحركةالأساسى

البريطانىالانتدابحدودداخلمستقلةفلسطينيةدولةإقامةيجبكانإذاماهو

قرارعرفهاكما،العربيةالدولةإقليمعلىقصرهاأم(العربيةالدولموقفذلك)وكان

اليهود.فلسطينلسكانالمصيرتقريربحقأيختاأعترفالذى،؟8؟رقمالأمن"مجلس

العرببينخلقتهالذىالصراعمعالجةعلىقادرةغيرالوقتذلكفىبريطانياكانت

منطقية،غيربحدوددولتينخلققررتالتىالمتحدةللأممبرمتهاالقضيةفسلمتواليهود،

التنظيمجيدةالإسرائيليةالقواتنجحت؟949-؟948التاليةالفلسطينيةالحربوفى

الانتدابإقليممعظمفىيهوديةدولةوتأسيسالمجاورةالربيةبالدولالهزيمةإلحاقفى

مواجهةصوركانتالإسرائيلى-العربىللصراعالأولىالبداياتومنذ.الفلسطينى

زالتماالقوميةالدولةبناءقضيةعنوبعيذاالجماهير.نفسيةفىتتغلغلوالغربالشرق

العقليةالأبنيةمنجزءإنها.الأساسفىنفسيةمنتصكلةالإسرائيلية-العربيةالمشكلة

.خطيرةنتاثجذاتسياسيةأفعالفىذلكبعدبعكس،الناسملايينعقولفى
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بينالشرقيةوالقدسالغربيةالضفةفىوالأردنيةغزةفىالمصريةالإدارةأنغير

مؤلسساتإنشاءدونذلكحالإذ.الموقفتعقيدإلىإلاتؤدصلم؟967و؟949عامى

:الخطواتمنبسلسلةتمرأنالفلسطينيةالدولةفكرةعلىكانلذلك.الفلسطينيةالدولة

لبنيةأولىكنموذجسنواتمدىعلىعملتالتى،الفلسطينيةالتحريرمنظمةإشاء

الطريقفتحالذى،؟988عامبإسرائيلالتحريرمنظمةاعترافثم،الفلسطينيةالدولة

بمنظمةإسرائيلاعترافثم،الفلسطينيةالقوميةللدولةالفعلىللبناءالسلميةللعملية

،1993أغسطسفىأوسلوفىتوقيعهتمالذىالمبادئبإعلانالفلسطينيةالتحرير

من%5وغزةقطاعمن%60منانسحبتقدإسراثيلكانت؟996عاموبحلول

مناطقلكن،الفلسطينيةالوطنيةالسلطةتأسيستمالمناطقمذهوفى،الغربيةالضفة

الموقفوهو.الإسرائيلىالاحتلالمنأحزمةتطوقهاهذهةالمجزأالذاتىالحكم

الثانيةالانتفاضةانفجارفىوأسهم،الفلسطينيةالدولةبناءدونجديايحولالذى

"0020عام

وتتمتعالمختلفبدينهائغرفالتىالدولةتلك-إسرائيلفىالسياسيةالبيثةإن

وخاصيةهويةعلىتؤثر-الفلسطينيينوتستبعدالعالميةاليهوديةالجماعةبدعم

منظمتىفىوتحديذا،الإسلاميينشعبيةارتفعتفقد.الفلسطينيينمعالصراع

،1020بعدوفيما؟99؟-؟987فى:الانتفاضتينفى،الإسلامىوالجهادحماس

الإسلامى،العالمأنحاءمختلففىالمتطرفينمعوثيقةبعلاقاتالإسلاميونويرتبط

يتمسكالوقتنفسوفى.الإسلاملقواعدوفقائحكمفلسطينيةدولةإنجازويستهدفون

بينوالصراع.العلمانيةبفكرة،ومسيحيينمسلمين،الفلسطينيينالقوميينمنكثير

أنيبدو،1920بعدمصرحالةفىوكماالوليد.الفلسطينىالكيانفىيلوحالطرفين

لمنظمةالعلمانيةالقيادةلكونفنتيجة.قوميةدولةبتأسيستحللنالمشكلةهذه

بالسلطاتعلاقاتهافىصعبةمشكلاتتواجهالفلسطينيةالوطنيةوالسلطةالتحرير

الاستقلالية.الحركةداخلمتزايدبتأثيرتتمتعالإسلاميةالنزعةفإنالإسرائيلية

معارضحزبإلىالأخرىالإسلاميةوالأحزابحماس-لكىجيدةفرصةهناككانت

منيكونالحالىالمواجهةموقففىأنهيبدولكن،تعدديةفلسطينيةوطنيةسلطةفى
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وإقصائية(قديمةأيديولوجيةذوحديثسياسىتنظيم)وهىحماستستمرأنالأرجح

الميزةعلىبالسلبيؤثرسوفالإسلاميةالنزعةظهورإن،اللاديمقراطىمسارهافى

فمع.العلمانية:الماضىفىالفلسطينىالوطنىالتحررحركةبهاتمتعتالتىالكبيرة

حينفى،إضافيةضغوطتحتالفلسطينيينالمسيحيينيوضعالإسلاميةالنزعةصعود

مجتمعفى%3تمفلمهصثهمةأقليةوهم،لإدماجهمطريقةتوجدأنبمكانالأهميةمنأن

دولبناءإلىالدافعفإنالأخرىالعالمأجزاءفىوكما.المسلمينمنالكبيرةأغلبيته

العلاقاتفىتوتراتيخلق،الأجانبرهابمنذلكيصاحبوما،متجانسةقومية

ىأفىالمختلفةالطائفيةللهوياتالناجحالاستيعابإن.الأوسطالشرقفىالدولية

منأبعدالتطلعالضرورىمنيكونقدالسببولهذا،ضرورةالأوسطالشرقفىدولة

دولتهممستقبلأنيدركواأنإسرائيلسياسيىعلىويجب.القوميةالدولةمنطق

والازدهار.بالاستقرارأيختاالفلسطينيونتمتعماإذاأفضلسيكون

بالكاملقطئخضعلمالبلقانجبالفىالمختبئةالإمارةتلكمونتنيجيرو،إن

والكرواتالصربمملكةفىالأولىالعالميةالحرببعدإدماجهاتموقد.للعثمانيين

،الصربمنوالدينىاللغوىتقاربهاأساسعلىبعد(فيما)يوغسلافياوالسلوفينيين

-""البيض-صرتاأنفسهميعتبرونمنبينالحقيقةفىمقسمةتاريخيامونتنيجيروكانت

المبكرةالمراحلوفى."1الخضر"ا؟منفصلةعرقيةجماعةأنفسهميعتبرونالذينوأولئك

جانبإلىكرواتيافىمونتنيجيروجيشحاربيوغسلافياتركةعلىالحروب!ن

ليوجوسلافياوانضموا،(الحربهذهفىمأثرتهمدوبروفنيكقصف)كانالصرب

مونتنيجيروفىوالحكومةالمجتمعسعىالتسعينياتفىبعدوفيما.الصربمعالمتبقية

فىذروتهابلغت"خضراء"سياسةمنهمكثيرونوتبنىبلجراد.عنأنفسهمإبعادإلى

العرقياتمتعددمجتمعمونتنبجيروإن.للاستقلالالمؤيددجوكانوفيتشميلورثاسة

هناكوليس.نسمةمليوننصفاغالباالسكانعددإجمالىمن%62أغلبيتهتمثل

السكانمن%5.6يمثلونالذين،والألبانالمونتنيجريينبينالعداءمنكبيرسجل

عنمنفصلتانتعيشانفالجماعتانذلكومع،الجنوبفىمدمجةمنطقةويقتنون

وضرباتالصربىالقمعمنالفارينللاعيبانالملاذوفرتمونتنيجيروإنحتى،بعضهما
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منالغيغ!ذلكحاضرازالفماذلكومع،؟999عامليوغسلافياالأطلنطىشمالهـلف

ويعرفونالعثمانيةالسيطرةأثناءفىالإسلاماعتنقواالذينالمونتنجريينك!وأ

الأساسفىويعيشونالسكانمن%؟6.4يمثلونالذين،البوسنيينالمسلمينبا!لهلاف

والبوسنة.صربيابينمقسممونتنيجيرومنجزءوهو،سانجاكبازاردوفىفى

متعددةدولقياملإمكانيةأخرىاختبارمنطقةتكونلأنمرشحةمونحتنيجيروإن

،البلقانفىالمقخرالقوميةالدولعصرفىالعرقيات

عندما،والألبانالصرببين،نصفينإلىتقريتامقسمينكوسوفوسكانكان

الا"لبانغالبيةكانت،19؟2عامالعثمانيةالإمبراطوريةمنالمقاطعةصربياانتزعت

المسيحيين،منالصربوكان(000.50)نحوصغيرةكاثوليكيةجماعةمع،مسلمين

المقاطعة،منالجنوبإلى(!ك52!"(5أ)الجورانتسىالمسلمينمنصغيرةأقليةجانبإلى

إعادةيصعبعنيفةديموغرافيةلتغيراتمشهذاكوسوفوكانتالتاليةالعقودوفى

القرننهايةفىألبانمنها%90مقاطعةالنتيجةوكانت.بحذافيرهااليومبنائها

انتقلوربما،البلقانحرببعدالصربيةالعائلاتمنكثيرإليهاانتقلتإذ.العشرين

وثمة.لا"لبانياتابعةكانتعندماالثانيةالعالميةالحربأثناءفىالألبانبعضكذلكإليها

المسلمين،الا"لبانبينالخصوبةمعدلارتفاعفىتمثلالتغيراتلتلكأخرمصدر

الاكثرصربيامدنإلىالمعاديةكوسوفوأرضمنللصربالاختيارىالرحيلوكذلك

فىالتدريسكانعندمااستيعابحملةالحكومةبدأتالعالميتينالحربينوبين.تقدقا

بلجرادفىالسلطةعلىالشيوعييناستيلاءوبعد.فقطالصربيةباللغةيتمالمدارس

،؟968عاممحدوداذاتياحكماثم،تعليميةحقوقاكوسوفوألبانفنح1945عام

بلجرادتعترفلم.اليوغوسلافىالدستورخلالمنصربياإطارفىكاملاذاتياحكماثم

ليسوالأنهموذلكيوغسلافيافىخاصةدولةلهمتكونأنفىكوسوفوألبانبحققط

لمذلكمنالنقيضوعلى.الحدودخارجبالفعلقوميةدولةللاعيبانلأنوكذلك،سلاف

النتهمغبأعمالوبعد.الانفصالفىالحقلهايكونجمهوريةمنأقلكوسوفوألبانيرد

فىوقع،التعليملغةحولالأساسفىكانتالتى،؟98؟عامالألبانبهاقامالتى

كوسوفوخرمت.وألبانىصربى:متعارضينقوميينبرنامجينبينتصادمكوسوفو
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،()البرلمانالتشريعيةجمعيتهاحلتم1990عاموفى،؟989عامالذاتىحكمهامن

وردا/.؟991عامرئاستهاميلوسوفيتشسلوبودانالمتطرفالصربىالرئيسألغىثم

سبتمبرفىالاستقلالنتائجهأيدتاستفتاءالديمقراطيةكوسوفورابطةنظمتذلكعلى

كلهذلككان.موازياألبانياوإدارياتعليميانظامالألبانأنشأ1992عاموفى،1990

الحيةالتاريخيةالأساطيرأسهمتفقدذلكومع،بالأديانعلاقةلهاليسقوميةدينامية

كوسوفويجلونالذينالأرثوذكسوالصربالمسلمينللألبانالمختلفةالمذهبيةوالهوية

التعصبمناخفىكبيرةدرجةإلىأسهمت،وأمتهموكنيستهمدولتهممهدباعتبارما

.للاقتتاللاستعدادوا

اتجاهفىبإصرار،روجوفاالرثيسومنهم،الكوسوفيونالقادةيدفع،جانبهمومن

الخاصهلسنكىمبدأتفسيرمعيتعارضوذلك.مقاطعتهمباستقلالالدولىالاعتراف

اليوغسلافيةالحروببدايةفىبادنترلجنةرسمتهاالتىدو!حلاتلك،الدولحدودبحرمة

تتمتعكانتالتىوالمقاطعات،السابقةللجمهورياتالمصيرتقريربحقعمليااعترفتالتى

،(السابقالسوفيتىالاتحادفىوالنتهميشانيوغسلافيافىكوسوفو)مثلالذاتىبالحكم

ذروتهاووصلت،التسعينياتفىباستمرارالعرقيةالعلاقاتتدهورتواصلكوسوفووفى

الجينتىطردتالتى؟999عامالأطلنطىشمالحلفوضرباتالعصاباتحربفى

الأمملحمايةواقعياالإقليمخضوعذلكنتيجةكانتكوسوفو،مناليوغوسلافى

الرسميةالناحيةفمن.الدولىالقانونمنظورمنأسودثقبايمثلزالوما،المتحدة

الأصوليةأنعلى،العمليةالناحيةمنمستقلأنهحينفىلصربيا،الإقليمينتمى

يظلذلكومع.القومىالانفصالهيمنةبقدر،الإقليمفىمشكلةتمثللاالإسلامية

الطائفية.للكراهيةرئيسيامصدراالدينىالاختلاف

فىالفاشلالشيوعىالانقلاببعدواحد،جانبمن،استقلالهاالشينتمانأعلنت

المتمردةالمقاطعةهذهفىقوميةدولةبناءاحتمالاتظلتذلكومع.؟99؟عامموسكو

الجمهورياتانفصالأمامموسكوتقفلمأولأ،.عاقاعشراثنىبعدحتىغائمة

وبيلاروس،أوكرانياوحتى،الوسطىوآسياالقوقازءوراوماالبلطيقفىالسابقةالسوفيتية

الروسىللاتحادالإقليميةالوحدةعلىالحفاظبفكرةتمسكتلكنها،الإمبراطوريةعن
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فى،وبوتنيلتسين،المتعاقبانروسيارئيسايترددولى،السوفيتي!الحقبةدو!حب

2المتمردةالمقاطعةبهذهالاحتفاظأجلمنالشينتمانفرودمويتينحربينفىالدخول

بينالفعلردودمنلسلسلةبدايةيكونسوفالشيشاناستقلالأنشاغلهمكان

يتوقونالذلهين-والبشكيروالتترالفولجا-القوتمازشمالفىالأخرىالمسلمةالشعوب

منالاستقلاللمطالبالضاريةالمقاومةتأتىهناومن،الروسىالنفوذمنللتحررأيمما

"6"إرهابيينبأنهمموسكوتصفهمالذين،الشيشانفىوالدينيينالقوميينالقادةجانب

استعاضتخطابثافىموسكوأنهنالكماكل.!"إسلاميين9"أصوليينومتطرفين"12و

"المعادينبمسمىالسابقةالحقبةفىسائداكانالذى"؟للسوفيت"(المعادينمسمىعن

."(للديمقراطية

للاحتلالالقويةبالمقاومة،طويلةقرونمدىعلى،الحافلالسجلورغم،ثانيا

الخبرةإن،بهمخاصةدولةإدارةفىالخبرةإلىيفتقرونالشيشانيينفإن،الروسى

الإقليميةوالهويةالإسلام:للهويةأخريينببؤرتينترتبطالنت!ينت!انيينوطموحاتالتاريخية

فىمرةلأولبالشيشانيينالروساحتكعندماالقوقاز.شمالفىالمسلمةللشعوب

الوثنية.عليهاتغلبثقافةذاعنت!ائريامجتمعاالأخيرونهؤلاءكانعشرالسادسالقرن

محاربة.إسلاميةهويةحولالنهايةفىالشيشانيونتوحدروسيامعالصراعأثناءوفى

؟79؟-؟785فىالقوقاز:شمالفىمنتظمةمقاومةمباتفىالنتميشانيونشارك

كلأوشورما،منصورالنقشبنديين،المسلمينطائفةمنالشيشانى،الشيخوحدعندما

"الغزوات؟اأثناءفى؟854-؟834و،الروسضدمقدسةحربفىالشمالىالقوقاز

التركية،-الروسيةالحروبإبان؟878-؟877و،شاملإمامبقيادة(المقدسة)الحروب

فىوالحمرالبيضضدالمنطقةفىالمسلمةالشعوبوقفتعندما1922-؟92.و

""الطرقمنالأيديولوجىالدعمالصراعويستمدهذا.الروسيةالأهليةالحرب

وبخاصة،1932عامالشيشانتهدئةفىالسوفيتنجحفعندما.(الصوفية)الأخويات

تصديقالصعبمنكان،مساجدهاكلوأغلق1944عامشعبهاستالينأبعدأنبعد

منذمجدذابهاظهرواالتىبالطريقةثانيةمرةقائمةلهمتقومسوفالشيشانيينأن

هوللشيشانيينستالينعزلكانوربما،(!ء"أ"95!س"-!2ه*اد5؟996:؟-7)؟99؟عام
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الخبراتتلكفكل.تاريخهمفىالأولىللمرةالمنفصلالقومىللعملبهمأدىما

ا!همارةظلتفيما،مستقلةدولةإقامةعلىمنهاأكثرالمقاومةعلىتركزكانتالسابقة

الإرثعنتعبيراكونهعلىالقوقازشمالفىالإسلامدوريقتصر!؟لاإذ،قويةللدين

يثبتأنبدفلاداغستانىأوأنجوشىأوكشيشانىالمرءقبوليتمفلكى.فقطالقومى

الحركاتفىمؤثرةالطرقزالتوما.(!"*"؟996:؟95)"للإسلامملائمبشكلإخلاصه

بعذاالمنطقةفىالعديدةالعرقيةللجماعاتيعطىوالإسلامالقوقاز.شمالفىالقومية

دوداييف،وحتى.ممكنسياسىهدفلهاليسصغيرةجماعاتسىدونهمنيكونوالا

"هوالإسلامأنعلىشدد،المعاصرةالاستقلاليةالحركةألهبالذىالسوفيتىالجنرال

الأجنبية"والعقائدالأيديولوجياتومقاومةالقوقازيةالأممتوحيدعلىالقادرةالوحيدةالقوة

المجلسقراراتأولمنأنمنزىمنيخلولاوممالاكرء2!-*ء59"أ"ء!(.5؟232:996)

الاستقلالحزبتأسيسكان،للشيشانرئيستادوداييفانتخاببعدالشيشانى،الوطنى

وقدالقوقاز.شمالفىالمسلمةالشعوبمنمستقلاتحادإقامةبهدفالقوقازى

الاستقلال:مراحلثلاثمنبرنامجالذلكالوطنيةالشيشانيةالتنتهمريعيةالهيئةوضعت

فإنهذاوعلى.القوقازيةالجبلشعوباتحادبعدوفيماكونفدرالى،اتحادثمأولأ،

من،الشمالىالقوقازكلإشعالتستهدفالشيشانيةالحركةأنمنروسيامخاوف

،أساسدونمنتكنلم،وداغستانأنجوشياإلىبالكاريا-وكاباردينوأبخازيا

كليفرقسوفالقائدقتلشفرتها:فكالسهلمنالموقفهذافىروسياوإستراتيجية

الأولىالشينتصانيةالحرببعداستقلالهاعلىعملياحصلتقدالشينتهمانكانت.القطيع

إلى،وعسكريةمعنويةتحدياتتواجهكانتالتى،روسيااضطرتعندماالتسعينياتفى

العملياتدفعتالتى،والإسلاميةالإقليميةالولاءاتلكن.بالكاملالإقليممنقواتهاسحب

وقضية.المحليينللقادةالأوسعالولاءاتعننشأت،المجاورةالمقاطعاتفىالمتطرفة

تقدير.أقلعلىمشوشةتظل،السياقهذافى،الشيشانيةالقوميةالدولة

التى،!؟التخوم"مدناختفاءهىالقوميةالدوللعصرأخرىخاصيةثمة،أخيرا

كانت.قرونمدىعلىالاحتكاكمنطقةفىالكبيرةالاستيطانلعملياتالنموذجظلت

لإسكندريةواوسراييفووسالونيكاإسطنبولمثل،عديدةجماعاتوشعتالتىالتخوممدن
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لملكن،الاحتكاكمنطقةفىالحضريةللمستوطناتالمهيمنالنمط،والقدسو!وت

إسطنبول،ففى،القوميةالدولةنموذجمجىءبعدالقليلسىالميراثهذامن!قى

الأتراكغيرالسكانأعدادانخفضت،الاحتكاكمنطقةقلبسبقفيعاكانتالتى

يونانى000.280وتركى000.004يقطنهامدينةفمنكبير،بشكلالمسلمينوغير

الأولىالعالميةالحربقبل"آخرين"؟00.5.ويهودى000.05وأرمينى00.150.و

شخص،مليون؟.منأكثرتضمضخمةمدينةالآنل!!أصبحت،مباشرة

.(!ككاء،5؟92:996)يهودى00،02.وأرمينى؟00.7.ويونانى2!...فقطمنهم

ميتروفيكا،وكسوفسكاوموتزاروسراييفووبيروتنيقوصيامثللمدنالعنيفالانقسامإن

محزتارمراأصبح،الغامضالهدفذلك،خالصةطائفيةأوقوميةأقاليمخلقبهدف

.الاحتكاكمنطقةفىالقوميةالدولةلبناءالمعاصرةللسياسة

الدولى:والصراعالقوميةالدولةبناءسرعاتاختلاف:الخلاصة

الدافعيكنلمالدينأنمنالرغمعلىأولأ،.بملاحظتينالجزءهذاأختتمأنأود

الهويةفإن؟الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالقوميةالدولخلقفىالمحدد

صشكلةهناك،ثانيا.القوميةالفكرةخلفالجماهيرتعبئةفىهامادورالعبتالدينية

فىالقوميةالدولإلىللتحولالمختلفةالسرعاتمنتنشأالدولىالأمنعلىخطيرة

وبمعدلات،مختلفةتاريخيةمراحلفىانتقلتالهـولفهذه،العثمانيينبعدمامنطقةبلاد

الدولبناءاتجاهفىالضخمةالانتقائيةالإمبراطورياتبنيةعنبعيذا،مختلفةسرعة

الآنوتواجهالقوميةدولهابناءطويلوقتمنذالشعوببعضأكملتحينوفى،القومية

حرياتهاوتذويب،والعولمةالإقليمىالتكاملمثل-تماقامختلفةطبيعةذاتتحديات

بجماعاتهالحداثةبعدمابمجتمعنصفهسوفما)وهوأوسعجماعةفىالقومية

مثبتةأخرىشعوبزالتما-(الجماعاتهذهبينجديدةوظيفيةتخومر!ظوالمتناثرة

بينوالعلاقاتالإنسانيةالحريةعلىمضامينهابكل،القوميةالدولةبناءمرحلةعند

اختلاقاتخلقوالسياسيةالاجتماعيةالأشكاللتطورالمختلفةالسرعاتإن.الجماعات
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الغالبنىيؤدىماوهو،المختلفةوالبلادالدولفىالجماعىل!اووسائلأمداففى

الاجنكاعىالتنظيمبهدفالمتعلقةوالمعقدةالمتغيرةالمعاييرأنكما،حاداحتكاكإلى

،التشوشمنتزيد،المختلفةتطورهمراحلفى،والسياسى

تلكعلىواضحةميزةلهـهاأصبحالإقليميةدولهابناءفىأولأبدأتالتىفالأمم

الأقاليم،علىبخاصة،للصراعمصدراذلكأصبحوقدبعد،فيمابالططارلحقتالتى

الدولكانتوكلماوالتطور.للنموإمكانياتريب،بلا،القوميةالدولبناءأوجدلقد

فىفرصهاضعفتكلماالعثمانيةالإمبراطوريةعنمتأخرااستقلالهاعلىحصلتقد

ألسستقدالشرقيةالجنوبيةأوروبافىالمسيحيةالشعوبكانتالذىالوقتففىالنمو،

فىيعيشونزالواماالمسلمونجيرانهمكانعشر،التاسعالقرنفىالقوميةدولها

القوميةالدولانتزعتوبذلك.العثمانيةالإسلاميةللإمبراطوريةالإمبرياليةالهيبةإطار

الشعوبوعتوعندما،بعدفيماجيرانعبهاطالبوأقاليمفرصتاالبلقانفىالمسيحية

المختلفةالعربيةوالشعوبالبوسنيينوالمسلمينوالألبانالأتراك-المنطقةفىالإسلامية

المسيحيين،جيرانهمتفوقالقوميةحماستهمكانت،القوميةأيديولوجية-والاكرادوالأذر

ومنلأخرىفترةمنكبيرةدرجةإلىالدينيةالأقلياتمعالتعاملطريقةاختلفتوكذلك

أقاليمهاتطهيرفىورومانياواليونانوصربياوالمجرإسبانيانجحتحينففىلآخر،بلد

المفخرين،القادمينعلىكان،السابقفىالسيطرةلهكانتالذى،المسلمالعنصرمن

مختلف،بشكلتتصرفأن،ألبانياوكذلك،ومقدونياوالبوسنةبلغاريامثل

المستويينعلىالطائفيةللعلاقاتالناسبناءطريقةعلىاعتمدالأمورمنكثيرإن

عملياتعلىالأوسطوالشرقالبلقانفىالإقليميةالحدوداعتمدتوقد.والإقليصالمحلى

انبثقتالذىالدولمنوكثير.للصراعإمكاناتوخلقتلآخرمكانمناختلفتسياسية

ويوغسلافياروسيا،السوفيتىالاتحادذلكفىبما،الإسلامية-المسيحيةالتخومعن

الدولهذهبعضآثرت.القوميةالدولعصرفىالتفسخخطرواجهت،والسودانولبنان

والاتحاديوغسلافيا-الاحتكاكمنطقةفىاكلسيئةالدولوتفسخت.الفيدرالىالحل

الخططولعلىالانقساماتوأحيت،للدولالمثخرالبناءضرباتتحت-السوفيتى
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لاكا!5،8اللاتينىالكلمةأصلمنيتضح)كماالفدراليةإن،الإسلامى-ا!يحى

الاتفاقاتلكن.الحكمحولوالتسوياتالصفقاتبعقدترتبطالعهد(أوالاتفاقلمجعنىالذى

ليسالأقلعلى،للجميعومجزيةاختياريةدائماتكنلمالاحتكاكمنطقةفىا!درالية

التحالفاتهذهبعضأثبتتالأخيرففى.العشرينالقرنمنالأخيرةالمحقودفى

يوغسلافيافىالعنيفةالأزماتأوضحتكما،ضحلةأرضعلىتقفأنهاالفدرالية

تحولتوالقوقازيوغسارفياوفى.ولبنانالسابقالسوفيتىالاتحادمنوأجزاءالسابقة

الذىالصراعوهو،إقليمياالمركزةغيرللأممالإقليميةالمركزةعلىعصراإلىة!ا

الحديثالقوميةالدولنموذجبينالتوتريحملالحالىالوقتوفى،كثيرةأرواححصد

هذا،الحداثةبعدمامنطقوهو،الوظيفيةبالتخومالمقسمةالمختلطةالمجتمعاتومنطق

تتخلىأن،المثالسبيلعلىلتركيا،يمكنفهل،التخومنفسيةعلىهامةمضامينيحمل

أقلياتها،معالتعاملفىالتاريخيةبأخطائهاوتعترفالموحدةالقوميةالدولةمدفعن

داخلحتىقائمةذاتهاالمشكلةوهذه؟الأوروبىالاتحادإلىللانضمامسعيهاسياقفى

الأرثوذكسية-والأغلبية"؟المسلمة!"الاكليةذات-باليونانمثلأيتعلقفيما،الأوروبىالاتحاد

القومية.ونزعتهاالأوروبىالاتحادفىعضويتهابينوموازنتها

أقلمةعلىالمنصبةالدولةبناءجهودتجسيدبأنهاالقوميةالدولةعرفنامعإذاإننا

،("!اا؟8:995)للؤمةالاجتماعيةالعلاقاتأالإقليميةالمركزةأبمعنى22ء(أ(52أ!اأء!،أء"

أوسع،ثقافيةولاءاتتعوقهالا،قويةشاملةعامةولاءاتإظهاربأنهاالأمةعرفناماوإذا

أساسياعنصراللمجتمعوالثقافىالدينىالتجانسيكونالحالةهذهفى،العروبةمثل

فىالاجتماعىالواقعمنجزءاتكنلمهذهالمجانسةعمليةأنغير.القوميةالدولةلبناء

فيهاأدتالتى،الإسلامية-المسيحيةالتخومفىالعرقياتمتعددةالإمبراطوريات

الترتيبجيدةهرمياتيسودهاكانوالتى،منفصلةوظائفوالعرقيةالدينيةالجماعات

مكانأخذتالتىالقوميةالدولخصائصمنتلكالمجانسةفعملية.للجماعات

بالكامل.موحدةتكونأنالقوميةللدولةيمكنفلاذلكومع.العرقياتمتعددةلإمبراطورياتا

الإسلامية،-المسيحيةللتخومعامألفمنلاكثرامتدتاريخعنالموروث،فالتجزىء
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الدولةتتمكنلنالتجزىءهذايسودوحيثما.الاجتماعيةالحياةمنجزخايظل

فسريعلىالمعاصرالعالمفىأنهعلىعلاوة،بالهويةموحداإحساسافرضمنالقومية

الحديثةبعدما"2الحرة9"السوقفىالأخرىالهوياتمنعديدمعالقوميةللدولةالولاء

طبقاتهكلتعبئأنيمكنالتىللمجتمعالقوميةالرؤيةبينصراعفهناك،للهويات

قدرإلىالأمريصيرأنويمكن.للعالمالحديثةبعدماوالرؤيةالمنتهمترك،الهدفباسم

حداثية،بعدمادوليةبنيةمنجزءبأنهيؤمنالذىالمجتمعداخلالتوترمنكبير

تحشدأنبسهولةيمكنهامجاورةوقويةشابةقوميةدولمنتحدياتيواجهفيما

القومية.الولاءات

فىالإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقلفهمعليهاالتغلبيجبمعينةقيودثمة

للفعلالجماعيةالدافعيةإنيقولالاجتماعىالعلمفىرأىهناك.القوميةالدولةعصر

لأعضائها،الاقتصاديةالمصالحتعزيزتستهدفجماعاتعلىتركزالقوميةالدولعصرفى

العقلانىالاختيارسلوكطريقعن،بذلكيتحدد،الطائفىالتعاونأوالصراعإنأى

يمثلونالناسإن.اليومكافيةغيرأصبحتالتفسيراتهذهمثللكن.الماديةوالمصالح

يكونوافإنهمللفعلالدافعلديهميكونولكىوالأنظمةالجماعاتمنكبيرعددمنجزءا

ذلكعلىوعلاوة.؟؟العقلانية"غيروالأخلاقيةالاجتماعيةللقضاياتفسيراتإلىحاجةفى

العصرفىالوحيدةالهامة""الثقافيةالهويةبأنالدوليةالعلاقاتدارسىمنكثيريسلم

النظمنظريةفى.القوميةللدولةتنتص،كبيرةسياسيةنتائجعليهاتترتبالتى،الحديث

وأالأفرادمجموعةفكرةمنمتطوركنظامالمجتمعمفهومانتقللأ"*ا!"ء!نبيرتالانفى

واحدكلفيهوالأمةالاقتصاديكونالذىالمجتمعمفهومإلى""الاجتماعيةالذرات"ا

كانالاجتماعىللواقعالكلىالفهمهذا.لهالمك!نةالأجزاءمنأعلىمستووعلىمنظم

:خطيرةمشكلاتظهورإلىكذلكأدىلكنه،السياسىالتفكيرلتطورعامبوجهإيجابيا

منجزءاإن.(!!"!ا!"مهك؟30:968)والدولةالأمةتأليهوكذلك،المخططالاقتصاد

والنهائىالمثالىالنتمكلباعتبارهاالقوميةالدولةعلىالتثبيتعننتجالمشكلة

الاجتماعى.للتنظيم
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أصبحت،القوميةالدولةمبدأوفقفحسبينظمأنيجبالمجتمعأنفكرةإن

:إنكلو!إنيسكتبمباشرةالثانيةالعالميةالىببعد.متزايدنقدموضع

منوصارماتعسفيانمطاالعالمىالمجتمععلىيفرضالدولةنظام2"

إلىالعالمويقطع،للكلالعضويةالوحدةيمزقوذلك،الرأسيةالتقسيمات

لديهايتوفرلا،سيادةذاتدولبحماسةانفصالهاحمايةعلىتسهرأجزاء

لسلطاتتسمحلأنالاستعدادولاالأساسيةالمشكلاتحلعلىالقدرةلا

.،.بحلهاأخرى

عدذالأنفسهمالأفراديختار"التقليديةبعد!"ماالمعاصرةالمجتمعاتفى

يقتصرلايواجههمالذىفالاختيار،وغيرهاوالدينيةوالمذهبيةالشخصيةالهوياتمن

مضامينبإيجازالتالىالفصليحللسوف،إليهاينتمونالتىالقوميةالدولةعلىبححال

المعاصر،العالمىالمجتمععناصرأحدإلىالإسلامية-المسيحيةالتخومتحول

حديثة.بعدماوظيفيةتخومإلىتحولهاأى
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(4)

المتناثرةابحماعات

الحديثةبعدماألوطيفيةالتخوم9

وتعكس،متبلورةوغيرانتقائيةالدوليةالعلاقاتفىالحداثةبعدمانظرياتإن

وينثرسياقهمنالموضوعئيزععندما،التتابعمحلوالتراكبالتزامنفيهيحل""واقغا

بأن:الحداثةبعدماتدفع.(*اد99أ!س؟993:؟44)"أوصالهوتقطع

والسياسىوالاقتصادىالثقافىالتنظيميقوضالمقخرةالرأسماليةمنطق

عنالأصيلالتعبيرذلك-القوميةوللدولة،العموموجهعلىالحديثللنظام

العالميةالمجانسةعمليتىخلالمن،الخصوصوجهعلى-الحداثةمبادئ

التوأمتين.المحلىوالتجزىء

(لو*14!2،*.2001:6؟4).

إحدىعلىالمثلتضرب،والآخريةالاختلافعلىبتركيزها،الحداثةبعدماإن

دد!تنيناحيةفمن،القوميةللدولةالصارمةالحدودتجاوزالذىالمعاصر،العالممفارقات

ويلحون،متجانسةقوميةدولخلقمحاولاتجدوىعدمعلىالحداثةبعدماأنصار

أهميةعلىيؤكدونأخرىناحيةومن.والأقلياتالتعدديةمعالتسامحضرورةعلى

الخصائصمنواحدالعنيفالطائفىالصراعتكثفأنإلىويشيرون،الثقافيةالهويات

الحداثة.بعدمالحقبةالأساسية

يعرفوالذى،الدوليةالعلاقاتدراساتفىالنظرىالتناولفىالرائجالمفهمومإن

،الفلسفاتمنعديد:موضوعهبأنههويصفهماتماقايشبه"الحداثةبعدب"ما
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نأعلىويصرونلعصرناالمعرفةنظريةالحداثةبعدماأنصارينتقدواحد،منهجوليس

البحثتأسيسإمكانيةيرفضونإنهم.والثقافةاللغةهولمعرفتناالوحيدالأساس

للعالمالصارمالفهمفىويشككون،مطلقةوحقائققبلأمعطاةمعينةمبادئعلىوالفكر

ذاتالمعالمواضحةلوء5(0"!اأ!"وستفاليةدولإلىمقسمةصلبةبنيةهوحيثمن

تعترىأزمةعنالحداثةبعدماأنصارويتحدث.والخارجالداخلبينواضحتمييز

والقوميةالمواطنة:التوأمتينفكرتيهومعه،القوميةالدولةلنظامالمعولمالمفهوم

علاقاتمن،الدولبهاتحيط،"اكتجزيئاتالقوميةالمجتمعاتإلىينظرونإنهم.العلمانية

.(5"!س؟6:994)؟؟التعولمفىآخذةاجتماعية

التدفقاتجانبمنالحدودهدمحولفحسبليستالحداثةبعدمافإنذلكومع

،بخطوةخطوةالبناء،إعادةحولأيضابل،والمعلوماتوالناسوالاستثمارللسلعالعالمية

خلالهامنالمختلفةالجماعاتتقوم"للآخر"،جديدةمنقاةتعريفاتخولمن،جديدةلتخوم

تدخلالتى،الجديدةالوظيفيةالتخوموهذه"ءكاا*(.؟60:998-3)أقاليمهاحدودبتعيين

غالتاتكشف،المهاجرينمعاحتكاكهمخلالمنالمثالسبيلعلى،اليوميةالناسحياة

لوسائلالسريعالتطورإن"أ"،ول(.؟83:998؟)للصراعأوللتسامحإماالميلعن

بعختا،بعضهممنأقربالناسيجعل-للمعلوماتالواسعوالنشرالنقل-الاتصال

دارهم.عقرإلىالحضاريةبالتخوميأتىأيختالكنه

المجتمعداخلالسلطةنقلبفكرةالحديثةبعدماالحضاريةالتخوممفهوميرتبط

منبكفاءةنقلهايمكنلا"السيادةفإنمترانىديفيدتعبيرحدوعلى،الحديثبعدما

أللسلطةأالجزئيةالانتقالاتوتراكم...الوظيفةخلالمنفقطولكن،ماصيغةخلال

التخومفهميمكن.(لوأ،2!"أل؟3:966؟)"الحقيقيةالسلطةلقاعدةنقلأالوقتمعئحبث

الاجتماعية،والأخلاقياتالعلاقاتفىكيفىلتغيرنتاخاباعتبارهاالحديثةبعدماالوظيفية

بعدماالمجتمعإلىالقوميةالدولةمنالسلطةبنيةفىتحولاتإلىحتغايقودتغير

منمتزايدنحوعلىمقسملكنه،الخارجعلىومفتوحانغلاقاأقلمجتمعوهو،الحديث

فىالآنتعبيرهيجدوالذىقروتا،بل،عقوذادامالذىالجماعاتانتثارإن.الداخل

المتحدةوالولاياتفرنسامثلغربيةدولفىوالكمالكيفحيثمنجديدةأشكال
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المجتمع،لتركيبتدريجياتحولاأى،للتغيراتتدريجياتراكمايمثل،ةالمتصوالمعلكة

تمتزجولامنفصلةتظللكنهاجنب،إلىجنتاوتعملالمتمايزةالجماعاتتتما!طحيث

الأشكالهذهفهل،طبيعيةأنهاعلىالعلاقاتمنمعينةأشكالإلىنظرنالووحتى.أبدا

والطائفيةالعرقيةالعلاقاتفىطبيعيايعتبركانفيمافحسبنفكرأنولنا؟القانثدةهى

لا.أمهوالقاعدةكانإذاوما،الآنطبيعىيعدوما،جيلينمنذالغربيةأوروبافى

دولةونشوءالمعلوماتتدفقاتفىالسريعةوالزياداتالثروةنمونتيجةمنكان

ماوهو،القيمفىجيلىتغيرحدثأنالعشرينالقرنستينياتفىالغربفىالرفاه

الفيزيقىالأمنعلىشىءكلقبلتركزكانتالتى،الماديةالقيممنالمجتمعنقل

وأمميةالذاتعنالتعبيرعلىتؤكدجديدة!"ماديةبعد"اماقيمإلى،الحاجةمنوالأمن

دونالمجتمعاتكلفىأثرتالذاتعنالتعبيرفىالجديدةالرغبةتلك.الحياةنوعية

الأمريكيين)مثلالغربفىالتمييزتعانىالسابقفىكانتالتىالجماعاتمنتمييز،

الفقيرةالسابقةالمستعمراتفىالناسإلى(شاكلتهمعلىهوومن،والأيرلنديينالسود

كجزءيالىالقيمفىالتحولهذا.المسلمالشرقفىبالنفطالغنيةوالملكيات،أفريقيافى

فىتغييراشملتالتىالحداثةبعدمافى"الدخول:العالمرؤىفىأوسعتحولمن

.(1"9اء"،"؟5:997)""الجنسيةالمعاييرإلىالدينىالاستشرافمن،التوجهاتمنعديد

للتعبيرالحديثبعدماالدافعهذامنجزئياينشأ،بدورهالمعاصر،الإسلامىوالتطرف

بنيةفىمغبونةوجماعاتهامجتمعاتهاأنترىالناسمنجماعاتقبلمنالذاتعن

يملكونه،مابكلللتضحيةمستعدونفإنهمالوضعذلكيغيرواوحتى.الحديثةالعالم

الغربيةالمجتمعاتوفى.حياتهمو/أو(الأحيانبعضفى)الضخمةثرواتهمذلكفىبما

موقففىبعختا،بعضهاعنبانفصالتعملوالإسلاميةالمسيحيةالجماعاتزالتما

تمثلالتى،الوظيفيةالانقسامات،أماميتوارىبل،معالثقافىالانفصالفيهيتوازى

ذوىكانواوإنحتى،الغربفىالمسلمةالجالياتإنوالعداء،الإقصاءلمشاعرالأساس

الشعوربسببربما،الإسلامىللتطرفحربةرأسيصبحواأنيمكن،تقنياجيدتعليم

منعشرالحادىهجماتلمنظمىالنتهمخصيةالخبراتأوضحتكمابالاستبعاد،

الأمريكية.الدفاعووزارةالعالمىالتجارةمركزعلى020؟سبتمبر
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يؤللربل،الغربفىالمسلمةالجالياتعلىيقتصرلاوالإقصاءبالدونيةالشعورإن

حولجيدةمعرنمةيمتلكونوالذين،الناهيةالدولفىيظلونالذينالناسعلىأيختا

حولسيئةمشاعرأيضامه!يدللكن،والغرببأمريكابإعجابهمويعترفونالعالمباقى

إليعيشيرالذينالربمنالملايينفمئات.معهموالغربالأمريكيينتعاملطرق

وهذا.قلوبهمفىالمشاعرهذهيحملون"2الربىالشارع"اباعتبارهمالغربىالإعلام

لرجاليمثللاكماتماقا،الغربفىالتقليديينللسياسيينأهميةيمثللاقدالشارع

أسامةأواللهعبدالسعودىالعهدولىأومباركحسنىأوحسينصداممثلأقوياء

العالمية،الحديثةبعدماالتخومعننتحدثعندماالأممهوالنتمارعهذالكن،لادنابن

وعلى،الطويلالمدىعلىالحسبانفىيضعوهاأنالسياسيينعلىيتحتمسوفالتى

""9؟القاعدةتنظيموتوسعإنشاءأظهركعا،التطرفنموشروطتزدهرالتقسيمخطجانبى

علىوالطائفيةالدوليةالعلاقاتإلىطريقهيشقجديدانموذجاإن،العالمىالإرهابى

عالمى"نطاق

أدىوالعشرينعشرالتاسعالقرنينفىوأفريقيالآسياالأوروبىالاستعمارإن

ماالعالمتميزحينفى،المستعقرةالبلادفىالجماعاتانتثارمنالأولىالموجةإلى

انعدامأدىإذ.الوليدةالثالثالعالملأممالإقليمىالتركيزبإعادةالاستعمارىبعد

ذلكأمثلةأوضحومن.المستعمرينمنكثيررحيلإلىالاقتصادوتأميمالمتزايدالأمن

أنماطفىفاصلاخطاالستينياتكانت.1962عامالجزائرعنفرنسىالمليونرحيل

الجديدةالغربيةالجالياتأصبحتإذ.الإسلامية-المسيحيةالتخومعبرالهجرةانتقال

لمواطنىالسابقةبالغلبةمقارنةأصولهافىتنوغاأكثرالناميةالإسلاميةالدولفى

معينةلظروفتبعاأقصرلفتراتهناكيقيمونالآنوهم.تلكأوهذهالمستعميرةالدولة

لأحفاديمكنففيما.المحلىالمجتمعفىالناسهؤلاءيندمجأنالواردغيرومن.للسوق

زيمبابويين،أنهمعلىأنفسهميعرفواأنمثلازيمبابىفىالبيضالمستعمرين

مصر.فىالسياحةمجالفىالعاملينأوظبىأبوفىل!تنشركةعمالمنذلكيحدثلا

الغنى،الغرباتجاهفىالمضاد،الاتجاهفىالحركةأصبحتذلكمنالنقيضوعلى

الاستعمار.بعدمالحقبةالمحددةالخصائصإحدىأصبحت
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فىالحداثةبعدبماالاجتماعفىالحداثةبعدماتشبيهيحبونالسياسيينالعلماءإن

أ"،!س2"!اأ2أ"9،"!ء*(ء2أ82الخارجر""""تدخيل)"(فكرةهنالديهمالأثيرةالأنمكارومن.!ارةا

فىالعمارةمهندسوفعلكماتماما،داخلنامنوكأنهالخارجىالجزءجعلتعنىاتىا

المبنيانمذانموسكو،فىالعالميةللتجارةهامرأرمندمركزأوتورنتوفىإيتونمركز

فىصصضراتنوعهبكلالعالمأىوكاول،كلى-.طيثا"بعدمامفرطاا"فضاءيخ!لقان

"تدخيلحيثمنالحداثةبعدماعالمتريفتمماوإذا.(*اد99!أ؟993:؟46"7)داخلنا

يكون،والعولمةللتكاملودفعهفيهتعيشالتىالجماغاتبمزبج،الغربفإن؟االخارجى

التحررحركاتعنالناتجبجمودهالنتهمرقمنالحداثةبعدمامنقرتاأكثرأصبحقد

بيئاتهممنالناسأغرتالمادىوالرخاءالليبراليةإن،والدولةالأمةءوبناالوطنى

بعدماالاستعماريةالمراكزإلىبالانتقالالمسلمالثالثالعالمفىالمؤلسسةالثقافية

المضيفة،الدولهوياتعلىبعمقيؤثربما،المتحدةوالولاياتونمرنسابريطانيافىالحديثة

عدةإلىتزايدتالستينياتقبلالغربيةأوروبافىتذكرلاكانتالتىالمسلمينفأعداد

عامففى،العشرينالقرنمنالأخيرةالعقودفىالكبيرةالغربيةالدولكلفىملايين

سكانمن%68.5نحويمثلماوهو،مسلممليون22.3فرنسافىكان0020

المسلمينوعدد.وغيرهموالأتراكالسودالأفارقةوأيضاالمغاربةمنمعظم!همالبلد،عذا

وتستضيف،الهنديةالقارةشبهمنالغالبفىقادمينلكنهم،مشابهالمتحدةالمملكةفى

،الأتراكمنصكلالبيتع،مليون2،؟إلى؟و75منبنحوتفترمسلمةجماعةألمانيا

؟7.4نحوالروسىالاتحادفىويعيشالقطر.هذاسكانإجمالىمن%؟،33ويمثلون

اندماجمستوىأماالاتحاد،سكانمن%؟.يشكلونيجعلهمماوهو،مسلممليون

تلكفىالأسوأألمانياوتعد،ملحوظبشكلمنخفضفإفأوروبافىالمسلمةالجماعات

تركىمليون2،؟إجمالىمنفقط،000.160علىيزيدلافما6أول(.أ،ء؟999)الناحية

ألمانيا.فىولدوامنهمكثيرينأنرغم،الألمانيةالمواطنةيحملون،ألمانيافىيعيشون

لفظةعلى-المقصودالمعنىعنبدلالاتهابعيدةلكنالشائعة..إدخال""وليس-".تدخيل).لفظةالمترجمقختل(*)

وتداخل،امتزاجدونوبجاورتعايشرمن-المؤلفرؤيةمعيتماشوبماالأولىتحملهلمانظرا،""استدماج

.الذاتمرجزءاليصبحالشىءتحولإلىتشيرالتى".استدماج".دلالاتمنليسمعنىوهو
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مواطنينيصبحواأنالأجانبعلىالصعبمنيجعل؟9؟3لعامالمواطنةقانونإن

فى،جاءواالمهاجرونهؤلاء،الألمانيةالسلالةمنأنعإثباتمنيتمكنوالمإذاألمان

أخرىإلىالدخلمنخفضةمجتمعاتمنطبيعىانتقالفى،اقتصاديةلأسباب،الغالب

حتىالغربفىالمضيفةالدولةفىالمهاجرونهؤلاءيصبحإنفماذلكومعدخلأ.أعلى

فىويشرعون،التقليديةوهويتهمبثقافتهمالتمسكفىالرغبةمنهمالكثيرينلدىتتولد

المسلميجمعماثمةليسبأقالقولويمكنالإقصاء.يواجهونأنهممنالشكوو

أهليةحربمنمنهمكلفرالذين،الغربفىوالفلسطينىواللبنانىوالكردىالجزائرى

بالإقصاء.الشعورإلا،وطنهفىبائساقتصادىوضعأو

ملايينوسبعةستةبينماالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالمسلمينعدديقدر

عددازدادالإسلاميةالأمريكيةالعلاقاتمجلسلبياناتووفقا.(السكانمن%2)نحو

أكثرإلىتقريتا،%25بنسبة،0020و؟994عامىبينالمتحدةالولاياتفىالمساجد

أمريكالمسلمىالمتنامىوالظهورالدينىالتنظيمعلىكمؤشر،مسجذا0120من

الوقتطوالإسلاميةمدارسبهاملحقالمساجدهذهمن%020(!*9"أل8ء.ا!2؟هه:2)

.للفقراءخيريةمساعداتتقدممنها%7.و،عامةدراسةللأطفالتقدم

مزيدتحقيقإلىالغربيةالدولتسعىالمنطقةهذهفىالأمنمخاطرتقليلوبهدف

فىقوياحضوراالدولهذهتمارسكما.لللاجئينالدوليةالانتقالاتعلىالسيطرةمن

المتحدةللأممالتابعةللاجئينالعلياالمفوضيةمكتبمثلالدوليةالإنسانيةالهيئات

070.779البينمنفإقللاجئينالعلياالمفوضيةلبياناتووفقا،للهجرةالدوليةوالمنظمة

أزمةأثناءفىديارهمتركواالذين،(مسلمينتقريتا)كلهمكوسوفومنألبانىلاجى

؟خضعواحيث،أوروبيةدولإلىفقطمنهم450084إجلاءتم،1999ربيعفىكوسوفو

الهدفوكان.الشرقيةالجنوبيةأوروبافىالآخرونظلحينفى.صارمإعادةلبرنامج

ضدالأطلنطىشمالحلفحملةبعدالسريعةالعودةإمكانيةهوالسياسةلهذهالمعلن

ومقدونياألبانيافىاللاجئينمعسكراتفىكانواالذينأولئكبينومن.يوغوسلافيا

.1999عاممنسبتمبرشهربحلولكوسوفوإلى070!...إعادةتمومونتنيجيرو
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مئاتصفوفإلىالانضماممناللاجئينمنعالسياسةلهذهالأخرىالدوانيمن!ان

منالمهاجرينالعمالمنكبيراجزءابالفعليشكلونالذينكوسوفو،ألبانمنالآلاف

.الباردةالحربأثناءفىالغربيةأله!روبافىللعملقبولهمتموالذين،ايف!سغوي

التمركزوإعادةنقضحولبالجدلتتسمالمتبلورةغيرالحداثةبعدمانظرياتإن

التخومفىاللاجئينأزماتمناثنتانأوضحتهاالتىالمشكلةوهى.للأممىمي!!لا

كوسوفووألبانالمسيحيينالشرقيةتيمورلاجئى:؟999عامالإسلامية-ا!ية

الأولى،الحالةفىالمسلمينالإندونيسيينمطاردةبسبب،أوطانهمتركواالذينالمسلمين

للإندونيسيينالأساسىالهدفكان،الثانيةالحالةفىالأرثوذكسالمسيحيينوالصرب

حسابعلىالإقليميتينالقوميتيندولتهمااندماجتحقيق،السواءعلى،والصرب

المسيحيةالثقافةعليهاتهيمنقوىبقيادةدولىتدخلذلكتلى.عنيدةم!رطقةأقليات

وكان-الثانيةالحالةفىالأطلنطىشمالوحلفالأولىالحالةفىأستراليا-الغربية

تدويلتموقد،صغيرتينمحاصرتينجماعتينمحنةمنالتخفيفللتدخلالمعلنالهدف

ذلكومع.الحديثةللدولةالحصريةالإقليميةالسيادةفكرةمننقلهاتمحيث،المشكلة

إقامةإلىالدولىالتدخلأدىفقد.الإقليميةالدولةمنآخرشكلالنهائىالمنتجكان

إقليمىتمركزإعادةاتجاهفىكوسوفوتتحركحينفىالنت!رقية،تيمورفىقوميةدولة

أنفقتالتىالأمريكيةالدولاراتبلايينإن.للمجتمعوالقومىالثقافىللانقساممشابه

،ساعدواغربىبدعمالدوليينالعمالمنالآلافوعشراتالبناء،إعادةفىللمساعدة

حتىكوسوفو،فىألبانيةقوميةلدولةالإقليمىالتمركزفىعمد،غيرعنأوعمدعن

الاسميةالحالة:الراهنالوضعفىتغييراتأيةرسمياترفضالغربيةالقىكانتوإن

الا3لبانغيرالسكانأعدادتتناقصذلكغضونفىإنهإذ.صربيةكمقاطعةلكوسوفو

فوفقا.القمعيةالصربيةالدولةحمايةدونومن،القوميينانتقاممنالخوفتأثيرتحت

002!...منأكثرانتقلللهجرةالدوليةوالمنظمةللاجئينالعلياالمفوضيةلبيانات

الاحتكاكمنطقةأنالحالةهذهوتوضح.صربيافىللعيشكوسوفومنصربىلاجى

قويةتغييراتثمةكانوإنحتى،القوميةوالدولةالقوميةمنطقعليهايهيمنزالما

الحديث.بعدماالممتزجةالجماعاتعالماتجاهفىالمنطقةتدفع
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الاجتماعيةالعلاقاتلعولمةمعقدةصورةعلىالمثلتضربالحداثةبعدماإن

خسراهاأنسبقالتىالأرض،جزثيا،الدينية-والسياسةالدينفيهايستعيد،والثقافية

يسيرالتاريخفىالعلمانىالاتجاهبأنباركرجيوفرىيدفع،العلمانيةالقوميةلصالح

فيرناندكان،الاقتصاديةوالأزماتللنموكوندارتفدوائرمثلتماقا،وهبوطاصعوذا

نهايةبعدكبيراهتمامجذبلكنه،الثمانينياتفىا!لأرتباطمذاإلىنبهمنأولبرودل

الحداثةتحدىكان2!ء(.س!كا2؟99ـه:؟5؟-3)العلمانىالاتجاهتراجععندما،الباردةالحرب

الاقتصادبينالتوفيقالمستقبلتحدىسيكونحينفى،والدينالعلمبينالتوفيقفىيتمثل

،(1984)ا!ولاء25(ءأ"ولرشتينوصفهاكما،العالميةالاقتصاديةالنظمنشوءإن،والروحية

فالأحداث.بهوالوعىالعالمىالمجتمعواقعتخلق،المعولمةالروحيةالعلاقاتوكذلك

عالميا،اهتماماأثارتالأصوليةوخطرالشرقيةوتيموروكوسوفوالبوسنةفىالمأساوية

لآراءمعينةشرعيةيعطىماوهو،الروحيةللهوياتالعالمىالتضادتعكسلأنهاذلك

باعتباره،الحضاراتعلىيقومدولىنظامءبناوضرورةإمكانيةحولوجالتونهنتنجتون

.("اد*(أ"9،8"؟32:996؟.!ث!1(اد"9؟998)عالميةحربنشوبمنالأضمنالوقاية

فى)كمالوفةاكالثقافيةالاختلافاتعلىالقائمةوالصراعاتالجماعاتمزيجإن

عالمى،مدنىمجتمعتطورتشجعالنت!رقية(وتيمورالسودانوجنوبوكوسوفوالبوسنة

أيختالكن،للتجارةالجديدةالليبراليةالعولمةضدالصراعفىفقطليسيتجلى

.(5"،الد؟22:994-4)العالمحولالحادةالإنسانحقوقانتهاكحالاتمعالتجاوبفى

المسلمينكوسوفوألباناضطهادضدالتحركاتجاهفىالعالمىالمدنىالمجتمعدفعلقد

الدولةجانبمنالمسيحيينالشرقيةتيموروسكان،الصربيةالقوميةالدولةجانبمن

علىبسخطالعالمىالمدنىالمجتمعردوقد،المهاجرينضدالتمييزوضد،الإندونيسية

نظم،نفسهالوقتوفى،لكنه،البشعةالإرهابية020؟سبتمبرمنعنت!رالحادىأعمال

المجتمعأفعالردودلكن.العالمحولالمنفردالعسكرىالعملخططضداحتجاجات

انحيازاتوهى.الحضاريةالانحيازاتسماتالغالبفىتحملذلك،مع،الدولىالمدنى

نأالواجبمنكانإذاماحولالجدلمنأعراضها:عنالبحثفىعناءالمرءتكلفلا
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لهاكرمزينالأحمروالهلالالأحمربالصليبالعالمفىإنسانيةمنظمةأقدم!فظ

الدوافعإلىمحايد(،رمزأوبشكلتستبدلب!اأنأوأخرىرموراإليهاشضيفأن)أو

فىالتدلخلأتإن،لشرقيةاوتيمورويوغوسلافيالعراقاض"الإنسانيةالتدخلات"اخلف

القووومراكزللحضاراتالقديمبالمنطقئذكرمماالكثيرتحملالسابقةيوتثسلافيا

المسلمة،الجماعاتتحص،صراحة،كانتأخرىمسلمةودولوإيرانفتركيا،ادلملأشة

نأالصدفةقبيلمنوليس،الأرثوذكسالصربمساندةواليونانروسيااختارت!ا

نأصحيح.كرواتياباستقلالاعترفتالتىالدولأوائلمنوالفاتيكانألمانياكانت

لثثريخضعزالما،ذلكمع،لكنه!القوميةالدولةحدودتجاوزالمدنىا!جتمع

الحضارية،القيم

الوظيفيةبتخومها-الحداثةبعدوما-فيهاالقوميةالدولةبمنطق-الحداثةإن

ومكاتا،زماتابينهماالفصليمكنلا-(والإسلامالمسيحيةبينالمعاصرةالتخوم)مثل

"أه،"لأدا"53فورتوينبمفإنالمثالسبيلعلىذلكومن،ذلكفىاستثناءالغربيمثلولا

علىيضربكالط،هولندافىللمهاجرينوالمعادىللمسلمينالمعادىاليمينىالسياسى

مكتملبلد؟"هذا:السياسىالشعارلنفسهاتخذعندماال!ولنديةالنفسيةفىحساسوتر

المهاجرةالمسلمةالجماعاتوحتى."بالفعلكافينهولندىمليون16أنأعتقدالعدد،

أجورهمويتقاضونئفؤضونأوروبافىفالأئمة.القوميةالدولةبمنطقترتبطأوروبافى

للأطفالالدينىالتعليموتنظمالأئمةتوفرالعلمانيةتركياحتى،المسلحةالدولحكوماتمن

.!13!الاختصاراتحملالغرضلهذاخصيصتاأننتمئتمنظمةخلالمنألمانيافىالأتراك

فرنسا،فىوالجزائريةالمغربيةالحكومتانتفعلهمانفسوهو

علينا،.بملاحظتينالسابقينالفصلينفىالتاريخىالعرضأختتمأنأود

.والإسلامالمسيحيةبينالجيوبوليتيكيةالعلاقاتديناميةعلىبوضوحنشددأنأولأ،

العينيةللأشكالحدودوضعطريقعنالاجتماعىالتنظيمتدعمالحضاريةالتخومإن

والتقاليدالسياسيةالنظمصرامةتواجهالتخومهذهلكن.الإنسانىللمجتمعالعديدة
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التىالنظمأنكيفجتمانجينيصفالتغيير.وتقاومديناميتهاتكبحالتىالثقافية

ومقاومةالاستقرارإلىتنزعالناسبهايؤمنالتىالرموزمنمجموعةحولتتقارب

والهجرةالثقافىللتبادللحاجةازادتكلماإذ.(5ء*"!"؟95؟:512-؟516.3)التغيير

أكثرالتخومتكونأنذلكاستوجبالتكنولوجياوانتقالاتوالنقلوالتجارةوالسفر

أزالاليومعالمفىالمتنامىالمتبادلالاعتمادأن،ثانياللتغيير،وعرضةوديناميةمرونة

التطوراتمنكانفيماالجذور،عميقةالأيديولوجيةوالحدودالدولحدودمنعددا

داخلالوظيفيةالتخومظهور،الحداثةبعدمامنظرويؤكدكما،كذلكالجديدةالرئيسية

فيهيتزايدعالمفىبعضهممعبسهولةيمتزجونالآنفالناس.المؤسسةالمجتمعات

والتخوم،الثقافيةالفصلبخطوطمنفصلينيظلونذلكمعلكنهم،المتبادلالاعتماد

زالتماالتىاالحديثةبعدماالوظيفيةالتخومأمثلةأوضحمنالإسلامية-المسيحية

!،.؟؟هلم"؟!،الصراعإمكانيةتحمل

طء5"ء3"لوتمبا؟صحيفةنشرت0220ديسمبرمنوالثلاثينالحادىفى

برجىتدميربأنفيهدفع.ل.ح!ا!5ء2بلازر.سى،جاىالفنىللمؤرخمقالأالجينيفية

،فالبرجان.العمارةفى"؟الحداثةبعدا"مانهايةيعنىكانربماالعالمىالتجارةمركز

ماكانتوقتفىبنيا،لهامتأخرارمرابالتالىويمثلانالحداثةسماتيتبعانكاناوإن

الدولية؟العلاقاتنظريةفىالحداثةبعدماعنوماذا.الألبابتأسرفيهالحداثةبعد

التىنيويوركمدينةأمثلتهأبرزمنالذى،"الخارجى؟"تدخيليدقالناقوسزالماهل

المغتربينعلىالقويةالضوابطهل؟العالمىالتجارةمركزبرجىسمائهافىيرتفعكان

الإرهابعلىللحربالضمنىوالربطالمشددةالأمنومعاييرالمنتمبوهةالأصولمن

بعدماالوظيفيةالتخومتحولتعلنالإسلامعلىبالحربالمتحدةالولاياتبقيادة

الحضاريةالتخومذى005،-005("!اكء2""الحداثةبعدمابعد"مامجتمعإلىالحديثة

ليستالحاليةالفواقفنوباتفعلأ.الحادثهوذلكأنلىيبدولا؟صرامةالاكثر

الجماعاتبينتناغغاأكثرعلاقاتبناءدونيحولأنيمكنخطيرلمرضأعراض

تسعمؤسساتبناءهىخطورةالاكثرالمشكلةإن.العالمىالنطاقعلىالمتناثرة
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نأيمكن!يا!ة،عالميةلقيادةتحتاجالعمليةوتلك.وعالمياإقليمياالمختلفةالهويات

أ!ا!ىالفرضإلى!أنوليس،مواقفهاعنالتعبيرعلىالجماعاتكلتهاعد

،0330عامالعراقيةالأزمةبعد،شكوكاالمنطقةهذهوتسودهذا.للحلولالجاشب

."الأمين"!الوسيطدورالمتحدةالولاياتتلعبأنإمكانيةحول

وكيفوالإسلامالمسيحيةبينالتخومبنيتكيفالسابقةالفصولفىرأينا

سوف،السابعالقرنمنذوالاجتماعىالسياسىالتنظيممنمختلفةأشكالااشذت

التخوممكانتوضيحبغرضالتاريخيةالمراجعةهذهعلىالخامسالفصليبنى

الطبيعية.السياسةفىالإسلامية-المسيحية
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(5)

للتخومالطبيعيةالسياسة

المسيحيةالحضارتينبينالتاريخى؟االصدام؟ااتخذكيفالسابقةالفصولأوضحت

يركز.ذاتهاوالمسيحيةالإسلاميةالإمبراطورياتبينسياسىعصراشكللإسلاميةوا

الإسلامية،المسيحيةللتخومأالطبيعىالسياسى1الجيوبيوليتيكىالبعدعلىالفصلهذا

فىوينعكس،الإسلامية-المسيحيةالعلاقاتتاريخإلىالعميقةبجذورهيعودالذى

الإنسانبينالعلاقةالتاريخشكللقد،المعاصرينالسياسيينالقادةوأفعالتقريرات

كانت،عديدةجماعيةهوياتبناءفىهاماعاملاوكان،الاحتكاكمنطقةفىوالجغرانميا

-جتمانجينتعبيرحدعلى-ذلكبعخئا،بعضهامعمواجهةحالةفىالغالبفى

"!"*هئ(.؟95؟:5؟9)"!التاريخىالماضىتنوععنتنشأالمجتمعفىالحواجزا"أسوألأن

التاريخ.شكلهاكماالإسلامية-المسيحيةالتخومبناءأيضاالفصلهذايتناول

بينالحدودخلالهاتحركت!س52ء!2ء،أساسيةمنطقةمنتتألفالمعنىبهذاوالتخوم

متحدةمحيطيةدوائروكذلك،الميلادىالسابعالقرنمنذوالإسلاميةالمسيحيةالدولط

المحيطية،التاريخيةلاحتكاكاتاميراثمعبق2،"ءح"هححأأمء"ا!مء40أح52ءاحالمركز

الحديث.بعدماالجماعاتوانتثارالاستعماروبالأخص

التحالفات-والمسيحيينالمسلمينبينالسياسىللتفاعلالتاريخيةالأنماطإن

الحضاراتثالوثوتحديذا،""الحضاريةللإمبراطورياتالتاريخيةالذكرياتعلىالقائمة

الاجتماعيةوالأبنية،(والكاثوليكيةالأرثوذكسيةوالمسيحية)الإسلاميةوالإمبراطوريات

الواقعفىحيةجميعهازالتما-الطائفىالفصلونظام،التخوملمقاطعاتالمحددة
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البوسنةفىإليهمتحدثتالذينالطائفيةالجماعاتقادةأكدلقد.اليومىالسياسى

فىسياسيةكانتأهدافهموأن،نزاغاتهمفىمذهبىعنصروجودعدمولبنان

باسمالرسصوالمتحدثصفير،اللهنصربييرالمارونىالبطريركمنفكل،الأساس

حربوكذلك،لبنانفىالطائفيةالصراعاتكلأنأكد،الجمالموفقاللهحزب

كان،ونخبتها،جماعةأىهدفإنإذ،السياسيةخاصيتهالها،إسرائيلمعاللهحزب

الخاصالممثلبهأخبرنىماأيختاذلكومن،الإقليمأوالسياسيةالقوةعلىالسيطرة

نأمن؟999عامفىإديجوفأيادالأوروبىوالمجلسالمتحدةالأمملدىللشيشان

محدودتأثيرذاتالإسلاميةالقوىأنعلىكذلكوتأكيده،الاستقلالهوشعبههدف

بالأصولية،الروسإديجوفاتهم.الروسيةالدعايةضخمتهاالتىالحقيقةوهى،للغاية

الروسى،الاتحادفىالمسلمةالنتصعوبإرهابكانالشيشانفىالحقيقىهدفهملأنذلك

الروسية،السيطرةعنلنفصلواالشيشانىبالمثالالاحتذاءتحاولقدالتىالشعوبتلك

إخوانهمومحنةالدينيةالهوياتيستخدمونذلك،على،الدولوقادةالطائفيينالقادةإن

حضارياانحيازايمثلماومو،محددةإستراتيجيةأهدافءوراالسعىفىالدينفى

واضحةإستراتيجيةصياغةعنالقادةعجزيعوضماعادةالقرار،صنعفىودينيا

الحديث.بعدماالمنتموشةالسياسيةالهوياتعصرفى

والدين:الطبيعبةالسياسة

التخومإلىللإشارة8ء9اءهأ،أح5"الطبيعية."السياسةمصطلحاستخداميمكن

والدينيينالحضاريينالمركبينبينالعلاقةلأنذلك!والإسلامالمسيحيةبينالحضارية

قرتاعشرثلاثةمداروعلى،ناحيةفمن،قوياسياسياعنصراعلىاشتملتالكبيرين

شرعيتهاكانتإمبراطورياتبينالتخومعبرتاريخىتفاعلهناككان،الزمانمن

الارتباطفكرةتتجاوزالطبيعيةللسياسةالمعاصرةالتعريفاتإن.الأساسفىدينية

المكنوناتالحسبانفىوتضعالدولوسياسةالفيزيقيةالجغرافيابينالبسيط

السياسةإن.(202ءكاأكاو؟3:986.ةآس!!29!س5؟1:994؟)للناسلعقليةوالأيديولوجيةا
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لموضو!اويمكن.والثقافيةوالسياسيةالفيزيقيةببيئتهمالناسوعىتعكسا!بيص

للفضاءوإدراكها(والأمموالكنائسالحضاراتذلكفى)بماجماعةأوفردا!ونأن

اك!ا!االروحيةالحياةذلكفىبما،الاجتماعيةالخبرةخلالمنيتشكلالسببماسى

محدت.جغرافىفضاءفىالديناصتطورهايتموضعالتىالكبيرةالدينية!!اعات

وعلاتمةالكونىالفضاءتصورليشمليتسعالطبيعيةالسياسةدراسةمنوا!لهدف

ؤجذلقد.(*9"ح*؟998:؟-3)مركبككلالمحيطةالجغرافيةبالبيثةالبشرىا!جتمع

فغرفين،القديمةالعصورمنذثلاثيةوحدةفىالطبيعيةوالسياسةوالحضارةا!رين

،العديدةالجغرافيةالعالممناطقفىالمختلفةالسياسيةوالقوىالحضاريةالمركبات

والإسلامىالمسيحىالثقافيينالمركبينبينالتخومتصويرهوالفصلهذاهدفإن

السياسة،علىوتأثيرهاالخاصةالجيوبولويتيكيةدينامياتهالها!طقة

9!س008اأ،أح5الطبيعيةلسياسةوااهها!حأأأ9!592!ه"الالسياسيةلجغرافيااإن

تفاصيلالإنسانيستخدمخلالهامنالتىالطرقومع،القوةعلاقاتمعتتعاملان

لجماعةبالانتماءالإحساسإن.(ه"3"اد!،"!أا؟996:؟-3)القوةعنبحثهفىالطبيعة

الطبيعيةالسياسةتركزوالاضطهاد،للقوةاتجاهاأيضايظهرعالميةأومحليةدينية

السياسى،للفضاءالناسلإدراكالمذهبىالمستىعلىالإسلاميةالمسيحيةللتخوم

منعديدةأشكالأو،ماجماعةأوقوميةلدولةبالانتماءشعورهممنجزءايمثلوهذا

علىيركز،الكتابهذافىالمتبنى،التخومتحليلإن،والاقتصاديةالسياسيةالمؤلسسات

أساسيتين"منطقتينبينالتخوم:الطبيعيةالسياسةميدانماكندراعتبرهمماواحدعنصر

ماكندر،إناهه9أ،أح!ا"ء*"ا!"4لجيوبوليتيكىاالقلبمنطقةهدابأعلىح52!!2!!5

فهمآخر،مفكرأفكارتؤثرلمكما،الطبيعيةالسياسةمجالعلىأفكارهأثرتالذى

وجزروقاراتأوراسيةأرضيةكتلةمنيتكونماكندرفعالم.مزدوجةبطريقةالعالم

"الطبيعية"السلطويةتصادمتالمكانهذافى.(\-5شكل)انظرمحيطةخارجية

"؟المناطقاحتلتفيماالجزر.قووليبراليةمعالقلبمنطقةعلىالمسيطرةللقى

وعالمالسلطوىالمركزبينللتنافسكموضعخلافيامكاناالقلبأهدابعلى!"الأساسية

،باستمرارالمتصارعتين،الاتجاهينبينعليهاللتنازعونتيجةالحر.المحيطةالجزر

بها.خاصةدينامياتالأساسيةالمناطقاتبعت
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(1-د)شكل

الطبيعية.للسياسةماكندررؤية

متعددالمجتمعاتلمركبالاتصالووسيلةالالتقاءنقطةالمتوسطالبحركان

عملت،ناحيةمن.الإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقةفىوالعرقياتالثقافات

والوديانالجبالمنسلسلة-والبلقانالأوسطللشرقالجغرافيةالخصوصية

الحجمفىمحدودةجماعاتظهورفىوتسببتالمحليةالنزعةدعمعلى-والسواحل

التفاعلأنماطالجغرافياأطرتأخرىناحيةومن.طبيعيةحواجزبعضهاعنيفصلها

الثقافىالخليطفىوالبريةالبحريةالارتباطاتتبعتالتىوالسياسىالثقافىتيروالق

بؤرةكانفيه،النقلبطرق،المتوسطوالبحر.الإسلامى-المسيحىالاحتكاكلمنطقة

الحضارتين.بيناتصالووسيلةفصلخطيمثلزالومابل،التخوم
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الأشكالتطويرفىالطبيعيةالعواملأهميةتقديرفىنغالىأنيجبلالأ،ط!!و

معينةاتجاهاتتفسيرتسىءقدالطبيعيةفالسياسة،الاجتماعىالتنظيممن4!ا

إلىتفتقر،هامشيةكأراضىالتخومتصويرذلكأمثلةومن،الاجتماعىا!واقعفى

المناطقلتنافسميداتاتظلأنعليهاوفدر،وسطىأراضىتجعلهاأنيمكنالتىالموارد

البراعة،تعوزهاالحضاريةللتخومالجيوبوليتيكيةالتحليلاتمنكثيراإن،ةشا!ألا

هذهبعضأكثر،ليسمسبقةأحكاقاأوما،سياسىنظامأهدافتعكسماو!ا!ا

للاعتماداختزاليةرؤيةكونهيعدولا،الحضاريةللتخومستاتيكياتفسيرايقدما!لات

ا"الآخر"باعتبارهالإسلامىالعالم،المثالسبيلعلىيصور،ربماتفسيراالحالمى،المتبادل

.(3الا2ءاكام*5ط!55ء2؟2:995-3،؟4)افربجةالحضارةحدودتعريففىيساعدالذى،لمجعينه

يفسرالتىالطريقةإن،ديناميكىكنتهمىءالتخومفهميجبذلكمنالعكسىل!نو

الاجتماعيةالعلاقاتبناءطرقعلىبقوةتؤثرودينامياتهاالتخومطبيعةبهاالناس

الحضارية.التخومعبر

تتابعالتاريخيةالإسلامية-المسيحيةالتخومتمثلالجيوبوليتيكىالمنظورومن

بعضفى،القلبمنطقةمحيطفىأكثرأوأساسيتينمنطقتينبينالواقعةالمناطقمن

)روسياالقلبمنطقةقوةبينالفصلخطمعتتطابقالتخومكانتالتاريخفىالحالات

معينةإسلاميةأساسيةومناطق(الحديثالعصرفىالسوفيتىوالاتحادالأرثوذكسية

أساسيتينمنطقتينبينالفاصلالخطمعتتطابقكانتأخرىحالاتوفى،(وتركيا)إيران

الكلاسيكيةالطبيعيةالسياسةفى.(والوسطىالشرقيةالجنوبيةوأوروباالأناضول)مثل

واجتماعياسياسياونظامانسبيا،التحديدجيدةإقليميةقاعدةالأساسيةالمناطقئمنح

بمناطقبعختابعضهاعنالمناطقهذهوتنفصل،بهاخاصةوأيديولوجية،مميزاوعسكريا

ماكندريعالج.الجانبينكلامنوالغزوللفنيرعرضةوتكونخليطخصائصتسودهاتخوم

وتجزىء،القلبومنطقةالعالمىالمحيطبينالوحدة:الحديثالمتعولم""اللعالممختلفينبعدين

2ءكا!أك!ح*7("؟29:998.ا!ء!505دا"99ءأ1993:؟68)"ومتعايشةمنفصلةعالميةا"نظمودمج

وإسهاب،الاحتكاكمنطقةفىمختلفةوسياسيةواجتصاعيةثقافيةكياناتانصهارإن

الهامةالافتراضاتومن.الطبيعيةالسياسةفىدائمموضوعالإقليميةالسيادة
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فللتخوم،العالمىالمتبادلوالاعتمادالتخوممفهومىبينالارتباطالطبيعيةللسياسة

القلعةفسياسات.العالمبقيةعنماجماعةقطعليسالهدفوهذا،اجتماعىهدف

العبث،إلىأقربألبانيا،فىح"7!2!"*ءااهوكساإنفربنظامتذكرناالتى،المغلقة

عالمىمجتمعبناءعلىعلاماتوالتخوم،المتبادلالارتباطعلىقائمتنوعهبكلفالعالم

الحضاراتإلىالنظريمكنالوضعهذامثلوفى.للانعزاليةأساشامنهاأكثر

الثقافىوالتأثيرالمعلوماتخلالهامنتقدفقشرايين،العالمىالنظامشرايينباعتبارها

العالمى.المجتمعهذامنمحددةأجزاءوتخدمباستمرار

:للتخومالطبيعيةالسياسيةالبنية

فهمهايجب،الإسلامىالمسيحىالاحتكاكمنطقةوبخاصة،الحضاريةالتخومإن

ديناميةفىأسهمالمرتفعالاجتماعىالحراكأنأوضحناأنسبق،ديناميةبصورة

أسبابمنالطائفىالفصلصرامةكانتفيما،تخومكدولةالمبكرةالعثمانيةلإمبراطوريةا

2!"هأم!ه5ءأومحيطاتهاالخاصح52ءقلبهاأومركزهاللتخومإن.بعدفيمازوالها

المعنىوبهذا.والوظيفيةالتاريخيةبدينامياتهمنهاكلئغرفالمركز،متحدةالعديدة

منفبدلأالجيوبوليتيكيين.والمحيطالمركزمفهومىفىالنظرنعيدأنعلينايتعين

نفسهاللتخوميكونبعختابعضهاتواجهالتىالإسلاميةالمسيحيةالأساسيةالمناطق

علىالتخومخلالهتحركتالذىفييناإلىمكةمنالجيوبوليتيكىالمكان:أساسيةمنطقة

س!7!اح"ء،5"غريبةبأراضي"؟محاطةأقلياتيضمزالماوالذى،قرتاعشرثلاثةمنأكثررمدا

المسيحية-التخومبينالارتباطبجلاءويوضحديناميتها،يبرزللتخومالتصويرهذا

الإمبراطوريات:السياسيةالسلطةمنمختلفةأبنيةبينالعالموتقسيمالإسلامية

أحدمنأيديولوجيةبشرعيةالاحتكاكمنطقةفىتألسستالتىالعرقياتمتعددة

،(الكاثوليكيةوالمسيحيةالشرقيةالأرثوذكسيةوالمسيحية)الإسلامالثلاثالتخومديانات

الطبيعيةالسياسةفكرةإن.معيندينعلىمنهاكلارتكزالتىالقوميةالدولوكذلك

الطبيعيةللسياسةالتقليديةالفكرةعنتختلفهناالمقدمةالإسلامية-المسيحيةللتخوم
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كانتفقدالمحدد.عنصرهاالديناميةباعتبارالحضاريةالتخومفهمضرورةحيثمن

!ائمةوكانت،!ينيةشرعيةذاتالأطرافمتراميةتاير!اربمإبينالفصلخطالتخوم

مسطقة،نفسهالوقتفىدائقا،التخومكانتذلكجانبوإلى"!ونمرعلىالحركة

تقدموكانت،الإمبراطوريةالحدودحركةخلالمنتتحددكانت،ذاتهافىجيوبوليف

كذلكيعينناللتخومالتصويروهذا.المختلفةالمذهبيةللجماعاتللتفاعلمجالأ!ائخا

علىيقومم!اعفىتنظيميةكحلقةالإسلامى-المسيحىالاحتكاك!م!فعلى

المتبادلة.العلاقات

احتكاكدوإئرتدريجياانبثقتالإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقةقلبوراءوفيما

واضحةحدوداالفرعيةالمحيطيةوالمناطقللقلبيكنولم.الحضارتينبين!ديدة

كانتالتىالكبيرةالثقافيةالمركباتوفى،الجانبينعلىظلالمنهالكلكانإذ،المعالم

المعاصرةالمختلطةالمجتمعات(2-5)خريطةتصور.التخومجانبىعلىبهاتحيط

بينالمختلفةالتاريخيةللصدامات،المعاصرةوالمدركات،ذكرياتعلىتعيشالتى

والاحتكاكات،والإسلاميةالمسيحيةالإمبراطورياتتخومحركة:والمسلمينالمسيحيين

.للجماعاتالحديثبعدماوالانتثارالاستعمار،وميراث،القلبمنطقةخارجالتاريخية

محيطيةكانتالتىالنقاطتلك،والصراعاتالاحتكاكنقاطأقدمالأولىالدائرةتعكس

روسيافىالتترومقاطعاتإثيوبيامثل،والإسلاميةالمسيحيةللإمبراطورياتبالنسبة

الأوروبىالاستعمارىبالتوسعالثانيةالدائرةتميزت.المتوسطالبحرشرقومنطقة

وأفريقياوإندونيسياوالفلبينالوسطىآسياإلىالسودانمنتمتدكثيرةدولوتضم

الحديث،للعصرالمحددةالخاصيةباعتبارها،القوميةالدولحلتوعندماالصحراء.جنوب

مثلدولفىحيةالتضادبذورظلت،الثالثالعالمفىالاستعماريةالإمبرياليةمحل

بينللتضادمستويينهناكالدولهذهوفى.والفلبينوإندونيسياالعاجوساحلنيجيريا

قلبمنطقةفىالأخرىوالدولوالبوسنةمصرفىالحالهوفكما.والإسلامالمسيحية

كانالذىالتضادوهو،المحليةوالمسلمةالمسيحيةالجماعاتبينتضادهناك،التخوم

الاستعمارية.السلطاتجانبمنالمتعمدةوالإساعةالتقسيمسياساتبسببغالئايتفاقم

بينالعالميةالمواجهةوممارساتأفكارلظهورالطائفىالنزاعيؤدىالحدذلكوعند

الحضاريين.المركبين

ل5حر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(2-5)خريطة

الإسلامية.المسيحيةللتخومالمعاصرةالطبيعيةالسياسة

سبيلعلى(السكانإجمالىمن%85)نحوإندونيسيافىالمسلمةالأغلبيةإن

عنالنظربصرف،الطائفيةالعلاقاتإزاءمعتدلأاتجاقاالعادةفىتظهركانتالمثال

ومنها،الراديكاليةالتنظيماتبعضاستغلتوقد.الحادةالمتطرفةالأصواتبعض

سقوطبعدفيماالغرةالديمقراطيةفىالضعيفةالحكوماتلين،ط،25*كاأل4!4الجهاد

مسلمين.غيرأومسلمين،الدينيينالقادةيقيدكانالذى،؟999عامفىسوهارتو،نظام

الإسلاميين،الناخبينورقةعلىلعبواالذين،الشعبويونالسياسيونأسهمحيث

،ط*5،*ملأ"!اكالجهادفتنظيم.الإندونيسيةللدولةالعلمانيةالأسستدميرفى

المسيحيينبحقوقعتالتىالمذابحعلىوحرضالجهاد،مفهومصراحةتبنىالذى

معينةقوةمراكزبدعميحظىكان،أخرىومقاطعات(الملوك)بجزرمالوكوفى
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نألسنواتجاكارتاحكومةرفضتأخرىإسلاميةجماعةوهناك،إندونيسيكاغى

المعلنهدفهايتمثلالتىهل!+أ!(15،لأأ+*االإسلاميةالجامعةوهىبالإرهابيةا!!

وبروناىوإندونيسياماليزيامنكبيرةأجزاءتضمإقليميةإسلاميةدولة!!امةفى

رفضتعكس،المرحلةهذهفىمعقولةغيربدتوإنحتى،الفكرةوتلك.الفلبينو!نوب

الاستعمارىالتقسيمتبعتالتىالحدودتلك،الشرقفىالإقليميةالدولحدودأ!اط

إقامةبهدف،وآسياأفريقيافىالقوميةالدولحدودرسمإعادةشبحإن.للعاليالقديم

يؤثرونلاالمتطرفونكانوإنوحتى،الإطلاقعلىبعيدايكنلمتجانستا،أكثرقومية!ول

الدولية،"االقاعدة"اشبكةمبعوثىفإنالإندونيسى؟الشعبمنصغيرجزءعلىلاإ

بهدفالإندونيسيتينالإسلاميتينالجماعتينبقادةاتصلوا،لادنبنلأسامةالتابعة

جنوبلجعل"القاعدة"اتسعىحيث.العالميةالإرهابيةللشبكةمحليينكفرعيندمجهما

الأوسطالشرقفىالتقليديةقواعدهاجانبإلىلها،الجديدةالقوةقاعدةاسياشرق

الحادةالصراعاتفىيدالعالميينلل!!هابيينكانوقد،أسياوجنوبأفريقياوشمال

ذلكعلىالواضحةالعلاماتومن.الشرقيةوتيمورالفلبينوجنوبالملوكجزرفى

الفلبين،فىءاهل!يولوفىكما،الصراعمناطقفىالإسلاميةالإرهابيةالأحداث

بالى.مثلالغربيينالسياحملايينتجذبالتىالمناطقفىأو

الثالثالعالملدولالصورةتلكعنببعيدةالخمسالوسطىآسياجمهورياتليست

يحتلهاأنقبلالمنطقةهذهفىمستقرةدوليةحدودهناكتكنلم.الاستعماريةبعدما

بينالحدودتختلففيما.هناكسوفيتيةجمهورياتالشيوعيونيؤسسأنوقبلالروس

العربيةوالمملكةالعراقبينالحدودعنالخريطةعلىوكازاخستانأوزبكستان

التىالأساسيةالمنت!كلةإنكليهما؟برسمالأوروبيةالإمبرياليةالقوىتقمألم،السعودية

دولتواجههاالتىالمشكلةكبيرحدإلىتشبهاليومالوسطىآسياجمهورياتتواجهها

مؤشسنةأوتوقراطيةنظمبينالاختيار:المسلمةالأغلبياتذاتالاستعماربعدما

،الاستقلالعام،1991عامفى.التنميةأجلمنالديمقراطىالتحولإلىوالحاجة

.قيرغزستانعدافيما،وهناكهنادولرؤساءالسابقالشيوعىالحزبمسئولوأصبح

نظمتطورمنمكنماوهو،السياسيينالفاعلينكلعلىتسيطرالاستقلالفكرةكانت
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المنطقةفىالسياسىالاستقرارئنىوقد.(7أ"!(أ!32:22002-5)الأتوقراطيينالرؤساء

تلتالتىالسنواتفى،كذلكوالروسى،الأمريكىبخاصة،الخارجىالحضورعلى

خصبةأرفتااكزقهذافىالإسلاموجدالأخرىالأماكنفىوكما،الشيوعيةانهيار

وجدتموسكوسيطرةعنالمستقلةالوسطىآسيادولخرجتأنفبعد،شعبيتهلزيادة

أمرمجيةونسخةالنرجسيينالنتهميوعيينبعدماالرؤساءديكتاتورياتبينواقعةنفسها

هذهمساجدفىالملالىكانالعالممنالأخرىالأماكنفىكماوأيختا.الرأسماليةمن

الشعوبيناشدونوكانوا،الشعبىالسخطصدارةفىالسابقةالسوفيتيةالجمهوريات

النظميساندونالذينالأمريكيينضدانفسهوللسبب،المستبدينالحكامضدللعمل

أما.السابقالشيوعىالحزبقادةمنتتألفنخبهازالتماالتى،/القديمةالجديدة

،وقيرغستانكازاخستانفىبخاصة،الدولتلكفىالروسيةالأرثوذكسيةالأقليات

سابقة.مستعمراتفىاستعماريةجماعاتأيةمشكلاتعنتختلفلامنتهمكلاتفتواجه

ماكوادربينزالماالوسطىآسياتخومفىالرئيسىالصراعىفالانقسامذلكومع

طاجيكستانذلكأمثلةومن.متزايدنحوعلىراديكاليةإسلاميةوحركةالشيوعيةبعد

المحافظينالشيوعيينبيندمويةأهليةحربإلى؟997و1992عامىبينانزلقتالتى

يلتفونالذينالمحليينالرؤساءمنمتجانسغيروائتلافجانبمنالسلطةفىالجدد

آخر.جانبمنالإسلامىالبعثحزبحول

الحديث.بعدماالجماعاتبخليطفتتميزالثالثةالمحيطىالاحتكاك.دائرةأما

التىوالجالياتللمهاجريننسبياالحديثالوصولخلالمنالدائرةهذهتشكلتوقد

الاتجاهينكلافى،أفضلوظائفعنبحتااقتصاديةلأسبابالأساسفى،انتقلت

حيث،وروسياالمتحدةوالولاياتالغربيةأوروبافىالمسلمونفانتشر.التخومعنبعيذا

%68.5نحوفرنسامسلمولك!تني.السكانمنكبيراجزءاالجددالمهاجرونيمثل

.السكانمن%3نحوبريطانيافىالمختلفةالمسلمةالجماعاتتمثلفيماسكانها،من

،المتحدةالولاياتسكانمن%2و،ألمانياسكانمن%33.1المسلمونوينتمكل

جيوبوليتيكياارتباطاتحملالجماعاتهذهكل.الروسىالاتحادسكانمن%؟.ونحو

الغالبفىيتشكلونفرنسافىفالمسلمينالقوو.لهذه)الإمبريالى(بالماضىواضحا
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الفرانكفونيةلو!للامنالقادمةالجماعاتأوالمشرقعربأصغر(حد)إلىوادفاربحةمن

فيهاطبقتدولمنالمسلمونجاءالحالتينكلتاوفىالصحراء"جنوبأفريقيمافى

زالتوهـا،ةيرا!شالاالحقبةأثناءفىالثقافىتأثيرهالنشرقاسيةحملاتاس!رف

الاستعمارىبالمركزقويةوسياسيةواجتماعيةواقتصاديةثقافيةبروابطتحتفظالدولهذه

فىالهسل!نأما،بالفرنسيةالناطقةالدولمنظمة،المثالشيل!ى،خلالمنالسابق

-وبحاكسشانالهند-الهنديةالقارةشبهمن،الأولالمقامفى،ن!أيفالمتحدةالمملكة

البريطانى،الكومنولثدوللجالياتالتفضيليةالمعاملةخلالمنإقامتهمتيسرتالذين

ذلكعلىوبناء.السابقةالبريطانيةالمستعمراتسمعالذىالفضفاضالتنظعذلك

المدنيةالحقوقحركاتترفعهماغالتاالذىالشعاريكونأنالمستغربمنفليس

جزئيا.فتختلفروسيامسلمىقصةأما؟ا،هناككنتملأنكمفقطهنانحن91ةللمهاجرين

القوقازمسلمىمنكثيركان،الغربفىالمسلمينالمهاجرينجماعاتيشبهوبما،ولكن

الاتحاد،داخليتنقلونالسابقالسوفيتىالاتحادمسلمىمنوغيرهمالوسطىوآسيا

وأالمهنيةالالتزاماتمتبعين،الكبيرةوالصناعيةالسياسيةالمراكزإلىوبخاصة

التتر-المعاصرةروسيافىالمسلمةالنتمعوبفمعظمذلكومع.المختلطةالزيجات

عندماالحاليةأوطانهمفىيعيشونبالفعلكانوا-وغيرهموالداغيينوالشيشان

أراضيهم.موسكواحتلت

عددعلى،يزيدونأومع،مسلمملايينالستةعدديتساوىالمتحدةالولاياتفى

لجماعةبكثيرالأقوىالقثيراعتبارعلىالدهشةذلكيثيروربماالبلد.هذافىاليهود

المملكةمثل،عربيةدولمعالارتباطاتوحتى.الأمريكيةالسياسةعلىاليهوديةالضغط

تأثيرمنهاأكثر،والإستراتيجيةالاقتصاديةالاعتباراتتوجهها،السعوديةالعربية

أحداثبعدبخاصة،بارتيابإليهائيظرماغالتاوالتى،المقسمةالمسلمةالجماعة

تصبحوسوفعدذا،تزدادالمسلمةالجماعةإن،020؟سبتمبرمنعشرالحادى

مصادرومن،المتحدةالولاياتفىديانةأكبرثانى،اليومبالفعلكذلكتكنلمإن،قرينا

لمهاجرينجذبمصدردوقاكانتالتى،المتحدةالولاياتإلىالمسلمينهجرةالنموهذا

الأطفالعددكثرةالأخرىالمصادرومن.للأفرادمادىنموإمكاناتتحمللادولمن
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الأطلنطى،المحيطعبرتعندماالمسلمةالجماعاتمعهاجلبتهاتجاهوهو،المسلمةالأسرفى

هناكالمتحدةالولاياتونى،السودالأمريكيينجانبمنوبخاصة،الإسلامواعتناق

وتكوينوتاريخهالبلدلهذاوالسياسيةالاجتماعيةالهويةبينقىارتباطأيختا

العلاقاتمجلسأجراهالدراسةفوفقا،عرقيامختلفونفالمسلمون،وه!شهاالمسلمةالجماعة

أمريكا،مسلمىثلثآسياجنوبمنالقادمونيمثل0020عامالإسلاميةالأمريكية

كلغةالإنجليزيةاللغةيستخدمونوهم،%25والعرب،منهم%30الأفارقةوالأمريكيين

لأكاو!!((ء،2.1)؟ههالجمعةصلاةفىالإسلامفىالرئيسيةاللغاتإحدىأو،أساسية

كعلامةأى،سياسيةلأسبابالإسلامالسودالمدنيةالحقوقءنشطابعضاعتنقومؤخرا

،المتحدةالولاياتفىالرئيستينوالقوميةالثقافةعنالاختلافعلى

منكثيرانتقلعمل(فرصعن)بحتاأيختااقتصاديةولأسباب،الوقتنفسفى

العالممنويأتون،قصيرةلفتراتيقيمونمؤلاءلكن،إسلاميةدولإلىالغربيون

حتىأوالاقتصاديةالمشروعاتأوالجنسيةمتعددةالنتمركاتفروعمتبعين،المتقدم

يميزكانالذىالهجرةنمطعنكثيرايختلفالنمطهذالكن.المضيفةللدولالعسكرية

الدولمنالحصر،سبيلعلى،يأتونفيهاالمستعمرونكانالتى،الاستعماريةالحقبة

هويتهالهاجماعةويؤسسونللأبد،يكنلمإن،أطوللفتراتويستوطنون،المستعمرة

المستقل.السياسىللعملوطموحاتها

التخوممناطقفىالإسلامى-المسيحىللاحتكاكالمختلفةالتاريخيةالخبراتإن

ذإ.والمسلمينالمسيحيينبينالتفاعلخاصيةاختلاففىأسهمتالمختلفةالحضارية

مختلف.بشكلالعلاقةهذهإلىالتخوممنطقةفىالمختلفةالدوائرفىالناسينظر

منقرونعلىالتاريخيةذكرياتهمتشتملالذين،التخوممنطقةقلبفىالذينفأولئك

الذينأولئكعنيختلفون،الإمبراطوريةالتخومحركةأجدادهمعايشوالذين،التفاعل

والجماعاتالمهاجرةالأقليةبيناليومىالاحتكاكفيهايمثلمجتمعاتفىيعيشون

المختلفة،للمجتمعاتالتاريخيةالخبراتاعتباروعلى،وبالتالى.حديثةظاهرةالمضيفة

(؟-5)جدوليوضح.والمسلمينالمسيحيينبينالتعاونلبناءبديلةطرقتوجد
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.لاحتكاكامنطقةفىالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتومدركاتخبراتبينالارتباط

فىالاتجاهاتوتهدئةالتعاونتشجيعهوالعالمىالسياسىالعملهدف!انا!!و

الأولىالخطوةيكونأنيمكنالإدراكفجوةردمفإن،المختلطةالتخوم!!عات

المسلمون،بهاينظرالتىالطريقةبينمثلأ،،فجوةفهناك.اتخاذهايجبالتىوالهامة

علىالصعبمنيكونوسوف.العالميةالأحداثإلىوالأمريكيون،الأوسطالشرقفى

لمماالإسرائيلى-العربىالصراعفىالسلامبناءفىتساعدأنالمتحدةا!ولايحات

الفلسطينيينمعاناةمعتعاطقاتظهرالمتحدةالولاياتأنالأوسطالشرقمسلمو!شر

يدعلىالإسرائيليينمعاناةمعتعاطفهاعنيقللا،الإسرائيلىالجيشيدعلى

المجتمعاتلواقعأعمقفهمإلىتحتاجالاكبرالعالميةالقوةإن.الإسلاميينالإرهابيين

على،المتطرفينوليس،المعتدلينمساعدةمنتتمكنحتىالاحتكاكمنطقةفىالمختلطة

وحدهالمدخلهذاشأنومن.الأوسطوالشرقالبلقانفىالشعوبوعقولبقلوبالفوز

الطائفى،التعاونطريقعلىالمنطقةفىالممزقةالمجتمعاتيقودأن

إمكانية

الصراع

إمكانية

لتعاونا

(1-5)ولجك

.الأحتكاكمنطقةفىالتعاوقأوالصراعإمكانية

الجوهر

صلبةطائفيةهولات

الذكرياتعلىمثبتة

للقوىالتاريخية

المتضاد.ة.المسيطرة

الأولى:الحلعه

التاريخىالتوسع

عميقةتاريخيةهويات

طويلةتقاليدلجذور:ا

بينالتنافسمن

،والإسلامالمسيحية

أهلمنالجماعتانأهلمنالجماعتان

الغالبوفىالبلدالنزعةإمكانالبلد:

ولغوياعرقياقريبتانالدمجيةالقومية

بعض.منبعضهما

ل؟9

الثانية.الحلقة

الاستعمار

الاستعمارىالميراث

القوةعلىالصراعأو

تشكلجماعاتبين

جانبمنبعضها

الاستعمارية.القى

وارتباطاتالتحديث

الأهليينالسكان

المركزبثقافة

الاستعمارى"

الثالث:الحلقة

المهاجرةالجماعات

المهاجرينإلىينظر

تهديذاباعتبارهم

الحضاريةللقيم

المضيفة.للدول

لذكرياتوجودلا

مسيطرةقوى

دولةفىمتضادة

الحالية،الإقامة
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منعتالأهليةالسياسيةالإدارةوغيابالتخومعلىالحياةمنالسنينمئاتإن

داخلةوجماعاتمغلوبةجماعاتمنتشكلالذىالمزيجذلكفى،المختلفةالجماعات

لك!تتيالذىالمزيجذلك،استيطانهاأماكنغيرتوجماعاتالغالبةالأديانفىحديتا

الكامل.الذوبانمنمنعتها،الإسلامية-المسيحيةللتخومالتاريخيةالمنطقةسكان

وبلغاريا.وروسياومصروالبوسنةلبنانمثلدولفىالطائفيةالعلاقاتهذهتحسسويمكن

بعضوفى،منفصلةعديدةودولجماعاتبينمجزأةزالتماالاحتكاكفمنطقة

يمثلوالسياسىالاجتماعىالتجزىءزالوما،عقلانىغيربشكلصغيرة،الأحيان

المراجعةأوضحتوقد،الإسلامية-المسيحيةللتخومالمحددةالخصاثصمنواحدا

الانقسامهذاأصول(السابقةالفصول)انظرالإسلامية-المسيحيةللعلاقاتالتاريخية

فىالمجتمعاتونفسيةمؤلسساتاخترقالذىالانقساموهو،طوائفإلىللمجتمع

للشعوبالاقتصادىوالسلوكالأمنيةالأبنيةعلىكذلكأثركما،الاحتكاكمنطقة

المنطقة.فىوالدول

وبخاصة،الإنجليزيةاللغةفى،الإنسانىالمجتمعإلىالديناميةتجلبالتخومإن

يسوده"أكاا،5ء"برىغربأى،الخطرةالمحيطيةالمنطقةالمصطلحيعنى،الأمريكية

فىمرتوالتخوميةالمحيطيةالمناطقمنفكثيرذلكومع.والمعاناةوالحروبالفقر

المبكرةالعثمانيةفالدولة،للحضارةجديدةمراكزأصبحتحتىمشهودبتطورالماضى

جميعهاكانتالجديدةالصناعيةوالدولالجديدوالعالم،فييناوعاصمتها،النمساأو

أصبحتذلكمعلكنها،الحضارةأطرافعلىأماكنمجردالتاريخفىمعينةنقاطعند

يحدثماغالتاالتجديدإن.الحضارةحافةحتىأو،عالميةأهميةذاتلأحداثمراكز

القائمة.والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالسلوكوأنماطالأبنيةمتحدياالمحيطفى

أيبيرياجزيرةشبهلتحريرأدا"هحء*،5(!"االفتح"إعادةروحأنكيفذكرناأنسبق

التوسعوإلىمتوقعةغيراكتشافاتإلىوالبرتغالإسبانياقادت،المسلمينالمغاربةمن

التخومبثقافة،العثمانيةللإمارةالمذهلالتوسعوكذلك،عالميتينإمبراطوريتينإلى

بأمثلةحافلالعالموتاريخ.الأطرافمتراميةإمبراطوريةإلى،ميزتهاالتىالعسكرية

المواجهةأنمنه"ء"ء25"أ*!طلاتيمور".ا؟أوينإليهيذهبماذلكومن،النوعهذامن
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أنتجتلام!تنلاإلىالبدو؟،البرابرة"،وجيرانهاالزراعيةالصينبينالتخومعلى

جديدةحربيةوأساليب(العظيم)الصورالضخمالعسكرىءالبناذلكنوعمنتجطيدات

منمكنتالتىالبرابرة"(10عنأخذوهالذىالسهامحاملىالرا!نالفرسان)حرب

قوىأنكما،(308،"!"؟98!اك:205-8)الصينفىالمركزىالسياسىالتنظيمر!!

سبيلعلى،فالعثمانيون.العالمىالمجتمعفىمكانهامنمابطرقاستفادتالتخوم

وبعدقبلمعينةبيزنطيةوتكنولوجيةإداريةبإنجازاتمعرفتهممناستفادواا!ال،

البيزشطية.للإمبراطوريةسحقهح

التجديدممكناتمنظورمنالإسلامية-المسيحيةالتخومنفهمأنالضرورىومن

الظروفظلفىتحققتقدالممكناتهذهكانتإذاماومساعية.للأمامالثوريةوالقفزات

نأويبدو.أخرىمساعيةفتلك،المختلفةالتخوممواجهاتحالاتفىالمختلفةالتاريخية

تدريجياأغلقتصارمةأبنيةإلىأدىكثيرةحالاتفىالتوسعىوالاندفاعالدينامية

العثمانيةوالإمبراطوريةالعربيةالخلافةحالهوذلككان.الاجتماعىالحراكطريق

،أخرىتاريخيةعمليةثمة،عشرالتاسعالقرنفىالاستعماريةوالإمبراطوريات

حولالمعياريةالمصادرمنأصبحكتابفىالاستعمار.وهى،التخومديناميةتفسرها

فالمشاكل:التخومديناميةمنظورمنالاستعمار؟1و"جالافر""روبنسون"يفسرالموضوع

أفريقيافىالتوسعذلكوبعد،تهدئتهإلىتسعىالإمبرياليةالقوىجعلتالمحيطفى

الفرضهذا(؟993)!ا!اد(بلوتيفسرحينفى"ء5"أكا!ه(.98.ا!؟992)واسيا

ذاتىكعملالنامىالعالمفىالتفكيرفىالأوروبيةوالطريقةالأوروبيةللقوةالعنيف

الأول"المقامفى

دينامياتفسيراالفصلهذايؤكدأولأ،.ملاحظاتبثلاثالفصلهذاأختتمأنأود

"منطقتينبينانقسامإنه.الإسلامية-المسيحيةللتخومتفسيرىهو،الحضاريةللتخوم

لكن،محيطباعتبارهللعالمالجيوبوليتيكيةالتفسيراتمعظمفىإليهئنطر"أساسيتين

سياسيةتخومإنها.الخاصانوبناؤهاحيويتهالهاالإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقة

السياسية.للسلطةمختلفةمجالاتبينالإقليميةللحدودالتاريخيةالحركةتعكس

.محددةجيوبوليتيكيةلديناميةمركراالتاريخىالاحتكاكمنطقةتصبحالمعنىوبهذا
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الجيوبوليتيكىالمفهوممركزهىوفبينامكةبينعامألفمنلاكثرظلتالتىالقتالوساحة

حولالمحدددالعقليةوالأبنيةالاجتماعىالتفاعلوأنماط،الإسلامية-المسيحيةللتخوم

للتخومالمحيطيةالدوانرإلىالمركزهذامنقذفهايتمالحضارتينبينالعلاقات

والجماعاتأسياشرقوجنوبالصحراءجنوبأفريقيافى:الإسلامية-المسيحية

فهمالضرورىمنليسأنهبيد،الحديثينبعدماوروسياالغربفىالثقافاتمتعددة

يمكنلاأويمكنإمكانيةمجردفتلك،للأماموالقفزاتالتجديدحيثمنالتخومدينامية

المؤل!نةالأبنيةوصرامةخصوصيةعلىيعتمدالتفاعلعملياتفناتج.تتحققأن

مجتمع،كلفى

المسيحية-التخوملبناءالسياسيةبالمضامينفتتعلق،الثانيةالملاحظةأما

المنطقةفىالاجتماعيةالعلاقاتأثرتلقد،(2-5)خريطةصورتهاكماالإسلامية

الفرعيةالمناطقمنعددظهورعلىفيينا(إلىمكةمن)التخومالأساسيةالتاريخية

المتجاورين،الحضاريينالمركبينوعلىبعضعلىبعضهابظلالهاتلقىالمركزمتحدة

.الثلاثالتوحيدحضاراتبؤرةأنهعلىإليهئيطرعامألفمنلاكثرالأوسطالشرقظل

التوحيدفىالعمومةأبناءبينالتاريخيةالمواجهةعلىفرويدسجمونديطلق

علىللعدوانالمزعومالميلإلايفسرلامصطلحوهو،"الصغرىالاختلافات؟"نرجسية

.(32ءال4؟65:993)الإنسانيةالنفسيةفىالجيران

ذلك،الأوسطالشرقفىللصراعكبيراامتماقايعيرونالناسأنالواضحمن

القديمةفلسطينأرضإلىينسبونفهم،الحضارىتفكيرهمبعينإليهينظرونلأنهم

؟"المقدسة"الأرضوتلكالمعاصر،العلمانىالعصرفىحتى،"المقدسة"الأرضمعنى

فىالكبيرةالهجرةنذكرأنويكفى،الأعمقالثقافيةلهويتهمومرتكرامرجغاتمثل

قومية،دولةإقامةبهدفإسرائيلإلىالشتاتمنلليهودالبعيد،وليس،القريبالماضى

الدعموهوالمكاننفسفىآخرومثال،إقليملهاليسالتىلأمتهمالميعاد،أرضفى

والمسلميناليهودإخوانهممنوالفلسطينيونالإسرائيليونعليهيحصلالذىالمستمر

الغربى،الإستراتيجىالتفكيرفحتى،أوسعنطاقوعلى.العالمأنحاءمختلفمن

تاريختصوراتعدسةخلالمنيمر،الأوسطالشرقبشئونيتعلقفيماوبخاصة
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نأكماالموخد.العالملبقيةوالنفسيةالدينيةأهميتهايعكسبما،المقدسةالأرض

فكلا،المقدسةالأرضفىالموقفإلىالإشارةتستخدمالحضاراتبينا!همراعات

بؤرةباتجار!اوفلسطينإسرائيلفىبالأحداثالاهتماممنكثيرايعيرانالجانبان

سياسىدعمإلىيتحولالاهتمامهذامنجزءاأنعنفضلأ.الحضاريةا!وم

نأالمفارقاتومن،المدمرالأوسطالشرقصراعفىذاكأوالجانبلهذاو!سكرى

السياسىنفوذهامنهامانصيباتفقدسوفالإسلامىالعالمفىمؤثرةقوىهناك

الفلسطينى.للصراعدائمحلإلىفجأةالتوصلحالفىالمسلمةالجماهيرعلىوالنفسى

فإن،العراقجيرانعلىحسينصداميمثلهكانالذىالتهديدمعالحالكان!ما

الغربى،العالمسياسةفىوالمناورةالتلاعبلأغراضيستخدمالأوسطالشرقصراع

بذلكاتسع،الإقليمنفسعلىأمتينبينتافقاصراغايبدوالذى،الصراعهذاإن

بعيدةنهايتهازالتوماقرن،نصفمنأكثرمدىعلىالعالمأقلقتعالميةأزمةليصبح

التحقق.عن

تشبيهيمكنلأ"!ا!"!!(!!س"،ا!"7؟96ـه)لبريتالانفىالنظمنظريةخلالومن

،الكبيرةالثقافيةفالمركبات.كلهالنظامعمليؤرقموضعىبجرحالأوسطالشرقصراع

جرحمعتتفاعلالتىالعضويةبالكائناتتشبيههايمكن،الكتابهذالهاعرضالتى

منجزغاتنتهمكلالمركباتوتلك.البوسنيةالحربأوالفلسطينىالصراعنوعمنمفتوح

المواجهةتمستووكذلك.الموقفبهذاأيختايتأثرالذىالعالمىللمجتمعالأوسعالنظام

الشرقصراعتعقدمنتزيدالتى،والقوميةلاقتصاديةواوالسياسيةالأيديولوجية

النتماول،التفاعلهذاأساسعلىتتضخمأنيمكن،الأوسط

واضحة.عالميةمضامينلهاوالقدسفلسطينفى"المقدسةالأماكن"اسياسةإن

الفلسطينية-العلاقاتفىالحادةالأزمةسبقتالتىالأحداثفىرؤيتهيمكنماوهو

الزعيمقام0030سبتمبرففى."الثانية"الانتفاضةعليهاأطلقالتىتلك،الإسرائيلية

القدسمدينةفىوالعامةالمقدسةالأماكنمنمنطقةبزيارةشارونأريلاليمينىالإسرائيلى

("الشريف"الحرمعليهايطلقون)الذينالمسلمينمنلكلالبالغةالأهميةذاتالقديمة

فلسطين،فىالمسلمونفسرفقد.(الهيكلمعبدعليهايطلقون)الذينواليهود
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السيادذلادعاءومحاولة،استفزازيةزيارةأنهاعلىالزيارةتلك،العالمأنحاءكلوفى

النملسطينيهالمقاومةتقويةالنتيجةوكانت.نزاعمحلمقدسمكانعلىالإسرائيلية

تلتالتىالمصادماتفىمصرع!مفلسطينيينستةلقىكما.الإسرائيلىالعاموالرأى

الليكود،حزبنمازالنملسطينيينمعالمواجهةتصاعدموجةوفى،مباشرةالحدثهذا

طويلوتمتيمضولم،إسرائيلفىالتاليةبالانتخابات،شارونأريليترأسهالذى

قالهعماالنظروبصرفإنه،حيث،الأحداثلهذهعالميةمضاعفاتوقعتحتى

نفسيةعلىمباشرةالأوسطالنتهمرقفىالتوترأثر،الوقتذلكفىالعالمحولالسياسيون

تآثيرالأحداثهذ!بلكانلقد.العالممستىعلىوالمسلمينالمسيحيينبينالمواجهة

.الصراعبتكثيفالمسلمينوالإرهابييناليمينيينالمتطرفينمناشداتعززقوىعاطفى

القديمةالقدسبمدينةالمقدسةالأماكنفىالسياسىالموقفهذاتشبيهويمكن

السياسةبفكرةيرتبطالمثالوهذا.بحيرةوسطفىحجرإلقاءعنتنتجالتىبالموجات

فىتقعالمركز،متحدةالدوائرمنكسلسلةالإسلامية-المسيحيةللتخومالطبيعية

الإسرائيلى،-والعربىالإسرائيلى-الفلسطبنىالصراعانبهايحيط،القدسمنهاالقلب

لعبتوقد.(المسيحى-)اليهودىوالغربىالإسلامىالعالمينبينعالميةمواجهةثم

مثلثفىالتاريخيةالمواجهةفى،الناسعقولفىالأقلعلى،رئيسيادوراالقدس

للمدينةإسلامىفتحأولمنذ-واليهوديةوالإسلامالمسيحية-التوحيدديانات

حالةفىا؟أنه(0220:28)هاليداىفريديكتب.هذهأيامناحتىالصليبيةوالحملات

علىمسيحيتينجماعتينبين1853عامفىنزاعاتأنننسىأنيجبلاالقدس

يكونالمعنىوبهذا،""القرمحرباندلاعوراءكانتلحمبيتفىالمهدكنيسةمفاتيح

علىالمراقبينمعظميتفق.السياسيةالنفسيةعلىقىتأثيرالتاريخيةللذكريات

العلاقاتوتعقد.الحاليةالسلامومفاوضاتالأوسطالشرقأزمةفىالقدسمركزية

بينالحدودعلىمباشرةتقعالتى،القديمةمدينتهاوبخاصة،القدسفىالطائفية

النزاعاتمنطويلأتاريخايحمل،الإسرائيليةالغربيةوالقدسالعربيةةيقر!تنلاالقدس

الدورمنينشأالتعقدهذاأنعنفضلاالعصور.مدىعلىطائفية-والبينالطائفية

فيهلعبتالذىالصراعذلك،الأوسطالنتصرقعصرافىالمدينةلعبتهالتىالرئيسى

الأزمة،هذهفىالدبلوماسيةللتطوراتومراجعة.ماأدواراودوليةوإقليميةقوميةقوى
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لأول،والإسرائيليونالفلسطينيونجلسعندما،؟991عامللسلأممدريدمقتمرمنذ

وكذلك،الرئيسىالعائقكانتالقدسأنتوضح،المفاوضاتطاولةعلىمقا،مرة

ح"لا!(.5:22002)الفلسطينىالصراعلحل،ا!ؤتاح

فىالناسعقولعلىالمهيمنةالتضيةهوالإسرائيلى-الفلسطينىالصراعإن

فىيسمىما،يشعلأنببساطةويمكنه،المنطقةفىالحدودكلعابرا،الأوسطالشرق

تصريحجاءأنإذنالصدفةقبيلمنيكنلم."االعربى"االنتكلارع،المتحدةا!ولايات

الهجومبدءيوم-1020أكتوبرمنالسابعبتاريختوزيعهتمالذىلادنبنأسامة

""القاعدةعملياتبينالمزعومالارتباطعلىمؤكدا-أفغانستانعلىالأمريكى

لنوحلفاءهاأمريكاأنلادنابنتصريحفىجاء،الفلسطينيةالأزمةواشتدادالإرهابية

فىقىصدىالكلماتلتلككانوقد،الفلسطينيونيعشهلمماأبذاالأمنيعرفوا

تنظيمأقوىكانتالتى،اللبنانيةالشيعيةاللهحزبميليشياأنكما."!العربى""الشارع

يحملسنوياعسكرياعرضاتنظم،العشرينالقرنأفولعندالعالمفىمقاتلإسلامى

يؤكدذلكوعلى،؟؟قادم،قادماللهحزبقدس"ياالناسفيهينشد"القدس""يوماسم

ضدكفاحه:الحزبوجودمبررأناللهحزبقادةمنوغيرهاللهنصرحسنالشيخ

لإسلامية،االأمةمضطهدتا:وإسرائيلالمتحدةالولايات

نأالواضحمن.ذاتهاالطبيعيةالسياسةبفكرةالثالثةالملاحظةترتبط،أخيرا

ومع،الطبيعيةللسياسةالأساسيمثلالسياسيةالعلاقاتفىوالتاريخالجغرافياتفاعل

بأشياءيتعلقالطبيعيةالسياسةاهتماماتمنأنهعلىإليهأشرنامماكثيرافإنذلك

المعاصر.للعالموالسياسىالاجتماعىالواقعحولالآراءواختلافوالهويةالمدركاتمثل

بهذاالاهتمامتجددبعدالتسعينياتفىتكاثرتالتى،الطبيعيةالسياسةوأدبيات

مختلفةبطرقإليهائنطرالإسلامية-المسيحيةفالعلاقاتبجلاء.ذلكتوضح!المجال

كتاباتهفىسعيدا""إدواردأكدكما،والمكانالزمانحسبتختلفمنظوراتمن

بلجراد،فىإليهائنظرالإسلامية-المسيحيةفالعلاقات،الاستشراقحولالمتعددة

مختلفةبطريقةتاريخيا،المكانهذااستوطنتمسلمةجماعةاليومفيهايعيشلاالتى

والأرثوذكسالمسلمون-مذهبيةجماعاتثلاثفيهاتعيشالتى،البوسنةفىعنها

التىالوحشيةالأعمالمعظمأنإلىالمراقبينمنكثيروينتهمير.قرونمنذ-والكاثوليك
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أكثر،الخارجمنا!زوار"محاربينيدعلىتمتالبوسنيةالحروبفىالصربنفذها

منالمختلفةالجماعاتتنظروبالمثل،المحليينالبوسنةصربمنالمقيمينيدعلىمنها

مصر،فأقباط،مختلفةبطرقالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتإلىالمسيحيينالعرب

مجتمعفىالسياسىتهميشهمبقاء،كإستراتيجيةطوغا،تقبلوا،المثالسبيلعلى

الخصائصمناللبنانيينللموارنةالسياسيةالفاعليةتبقىفيما(المسلمينمنغالبيته

آخرا،وليسوأخيرا.لبنانجبلفىالاستقلاليةالعقليةذاتالمنشقةالأقليةلتلكالمحددة

بنفسإليهاالنظريتملمالعالمىالنطاقعلىالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتفإن

إنه،إذ.020؟سبتمبرمنعشرالحادىوبعدقبلالعادىالأمريكىجانبمنالطريقة

فورةتبعةوالمسلمينالإسلاميحمللاالذىالرسصالخطقوةمدىعنالنظروبصرف

المسلمة،والجماهيرالإسلامأنمؤداهاللعالمرؤيةمنالأمريكيينمعظماقترب،الإرهاب

،البعيدةوآسياالأوسطالشرقدولفىالتليفزيونشاشاتعلىيشاهدونهاالتى

للغاية.كبارمسئولينمنمعينةتصريحاتفىتكشفماوهو،اليومعدوهم

البحرعبرالأساسفىتمتدوالإسلامالمسيحيةبيناليومالفيزيقيةالتخومإن

المراقبونفسروقد.الحضارتينبينوجسرفصلخطيمثلزالماالذى،المتوسط

جبلفىالآهلةغيرليلىجزيرةعلىوالمغربإسبانيابين0220عامالقصيرالصدام

أكثرمنواحدعبركمواجهةبل،التافهةالحدودحوادثمنباعتبارهفقطليسطارق

الأحداثتلكأحيتوقد.الإسلامىالعالممعالتخوم:حساسيةالأوروبىالاتحادتخوم

أفريقياشمالفىالصغيرةالإسبانيةالممتلكاتمناثنانوهما،ومليلةسبتةعلىالخلاف

ذاتدولتانتشتركالمتوسطللبحرالآخرالطرفوعند،المتوسطالبحرفصلخطعبر

ذاتدولةمعقصيرةبريةحدودفى،وبلغاريااليونان،أرثوذكسيةمسيحيةأغلبية

تخلولملكنها،؟923عاممنذبالاستقرارتنعمالتىالحدودوهى.تركيا:مسلمةأغلبية

تركيا،فىالأرثوذكسيةالأقلياتاستيعابأومضايقةأوترحيلوماالتوتر.منقط

قبرصجزيرةوتقسيموآخر،وقتبين،وبلغاريااليونانفىالتركيةالأقلياتاضطهادأو

التوتر.هذاعنالمادىالتعبيرإلا،1974عامبعد
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(6)

نفسيةكظاهرةالإسلأمية-المسيحيةالتخوم

عقلية،بنيةغيرالأساسفىليستوالإسلامالمسيحيةبينالحضاريةالتخومإن

والعلاقات.وكغانوغاتختلفالتىللجماعاتالجمعيةالنفسيةفىالعميقةجذورهالمحا

يغذىالذى،الجماعتينلدىلأساطيرامالرأسطريقعنتتشكلالإسلامية-المسيحية

حولنظريتهفىجتمانجينتعبيرحدوعلىوالعداء،والصداقة،والخوفالأملمشاعر

فىتكونالتىتلكهىمرونةوالأقلاستقراراالاكثرالواقعية"الانقساماتفإنالتخوم

عميقةالعقليةوالاتجاهاتالأبنيةأنيبدووإجمالأ،(اق8،،+!"؟95؟:5؟9)".الناسعقول

تتغيرأنيمكنفقوتهاالقصير،المدىعلىالأقلعلى،بسهولةتغييرهايمكنلاالجذور

،إزاءالأمريكيةالشعبيةاللامبالاةبهاانسحقتالتىنفسهابالطريقة،الزمنمع

لعداءمكانهالتخلىالعالمحولالإسلاميين،معالسياسيةالشراكةالأحيانبعضوفى

،020؟سبتمبرفىوواشنطننيويوركعلىالإرهابيةالهجماتبعدسافر

،الناسعقولفىبتأن"؟الآخر"معالعلاقاتصورءبنايتملاالأعمالغالبفى

تتأثر،مدفوعةلكن،شعوريةغيرلانحيازاتنتاتجامالدرجةتكونالصورفهذه

غير.الواقعية-الحياتيةوتجاربهمالتاريخيةوذكرياتهمالمعرفيةالناسباستعدادات

تتغلبأو،الأوقاتبعضفىتنسىأوتضيعأنيمكنالعقليةالأبنيةهذهبعضأن

،للحياةتعودأنذلكبعدويمكن.اليوميةوالطموحاتوالمصالحالمنتماعرعليها

هو:الكتابهذافىالأساسىوالرأى.الهامةالأحداثبعضتأثيرتحتالعادةفى

للغايةصلبةوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقاتحولالنفسيةالأبنيةكانتوإنحتى
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الطويل.المدىعلىالأقلعلى،نميهاالثثيرعلىقادرينذلك،مع،الناسزالفما

عبرالاجتماعيةللعلاتماتالمنبنيةالطبيعةتحليلعندالاعتبارفىوضعهيجبماوهو

التعولم.فىباطرادآخذمجتمعفىالإسلامية-المسيحيةالتخوم

مضامينأهميةمنيقللونالدوليةالعلاقاتفىالبنيويةالمدرسةمنظرىإن

المختلفة،الثقافيةالجماعاتمعأى"الآخر"،معالناسعلاقاتعلىالنفسيةالعوامل

نضعأنالاجتماعيةالعلاقاتبناءعملياتتحليلعندبمكانالأهميةمنفإنذلكومع

التاريخيةالذكرياتتفسيراتتتضمنالتىالمحددةالمعرفيةالعملياتالاعتبارفى

الناسلتفسيرنتاج،ناحيةمن،فتلك،المطردةوممارساتهمالعينيةالناسوتجارب

اتخاذفىالناستوجهمرجعية،الأخرىالناحيةومن،الحضاراتبينللعلاقاتالذاتى

النفسىالبعدنفهمولكى.والمسلمينالمسيحيينبينبالعلاقاتيتعلقفيماعينيةمواقف

الحضارىالانحيازإلىننظرأنبمكانالأهميةمنأنأجدالإسلامية-المسيحيةللتخوم

.للناسالعقليةالقوالبعلىالتاريخيةالأساطيرتانيروإلىوالجماعيةالفرديةالقراراتفى

يستخدمونهاالتىوالوسائلالتخومعبرالجماعةرسالةينقلونالذينالأفراددورإن

منطقةإزاءسلبىاتجاهيسودوعموقا.الرسالةنقلطريقةفىكبيرةأهميةذات

البناءإعادةفىالعاملهذادخلوقد،ومشكلاتصراعاتمنطقةباعتبارهاالاحتكاك

المدركاتفىالأخطاءدراسةإن.الناسجانبمنالإسلامية-المسيحيةللتخومالعقلية

لفهمأساسيةونواياهمقيمهموحولالفصلخطمنالآخرالجانبعلىالجماعاتحول

.الأساسفىنفسيةظاهرةالإسلامية-المسيحيةالتخوماعتباروراءالمنطق

النفسية:التخومبناء

والتخومالنحو.هذاعلىئغرفونهاالناسلأنفقط".متفردة".،حضارةكلإن

فىالنظامعنالناسبحثأثناءفىيصاغعقلىكمنتجفهمهاتمماإذاالحضارية

والمسلمينالمسيحيينبينالعلاقاتفىالمشكلاتمنكثيراأنالواضحمنيكونالمجتمع

الأول،المقاموفىالقرار،صنعفىوالانحيازاتالمدركاتفىللفجواتثمرةسوىليست
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والصراعاتبالتحالفاتالمتعلقةالقضايامنفكثير،المختلفة"أ"45ء(5العقليةالقوالب

منطقةفىوالأتملياتوالأغلبياتالمهاجرينوجماعاتالاجتماعيةوالجماعاتالدولوريئ

تلكفىوالجماعاتللناسوالسياسيةالثقافيةالنفسيةخصوصيةمنتنشأالإحتكاك

معيتافهغاتنتهمكلالشخصيةالناسوتجاربالجماعيةالتاريخيةالذكرياتإن.المنطقة

هذهتشكيلويصبح،والجماعاتالأفرادعقولفىالإسلامية-المسيحيةللعلاقات

حولوالكتابةوالتحدثالتفكير:المطردةالممارساتخلالمننهائياالعقليةالأبنية

ومشاركتهمالناستصرفطريقةفىتنعكسالممارساتوهذه!"الآخر"،صعالعلاقات

الطائفية.العلاقاتعبرالمعقدالتفاعلفى

نأيوضحاليومالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتحولالسياسىالخطابإن

شئونفىالتدخلوعدمالإنسانوحقوقالدوليةالعلاقاتحولالمحسوبةالتصريحات

فخلف؟االآخر""،معالعلاقةحولأفكاراتخفىماغالئاالدينيةوالحريةالأخرىالدول

داخللآخرجيلمنينتقلمعنىالعلاقاتهذهالناسيعطىالخارجيةالمظاهرهذه

الرئيسأعلن،جيلكلجانبمنبناؤهويعادينبنىأيضالكنهتلك،أوالجماعةمذه

نأسبتمبر،منعنتمرالحادىهجماتبعد،1020خريففىبوشجورجالأمريكى

لكن.للإسلاماحترامهوأبدى،والمسلمينللإسلامالعداءتعنئلاالإرهابعلىالحرب

والمسلمينبالإسلاميرتبطشىءأىتجاهالمتحدةالولاياتفىالشعبيةالفعلردود

فىتختلطماغالتاالإرهابضدالحربأنكما،للمسلمينالعداءصشاعرأوضحت

منالآخرالجانبوعلى(5اءحا-ط**ءآ2002)الإسلامضدالصراعمعالشعبىالعقل

الإنسانحقوقعلىخطابهموالكوسوفيونالشيشانالاستقلالمقاتلوركزالتقسيمخط

الإمبرياليةمعاداةعلى،020؟عام،تصريحاتهافىأفغانستانفىطالبانحركةوركزت

العلاقاتعنجماعةبكلالخاصةالصورظلتذلككلورغم.لأفغانستانالسيادةوحقوق

الاجتماعى.الواقعلفهمالناسيستخدمهمرجغامكانكلفىالإسلامية-المسيحية

فىالجماهيرواتجاماتالكبارالقادةجانبمنالسياسيةالتصريحاتمنكلإن

المركبينبينللتفاعلالمختلفةبالتفسيراتبقوةتتأثرالمسلموالشرقالمسيحىالغرب

الكبيرين.الثقافيين
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المساواةعدممعنىالإسلامية-المسيحيةللعلاقاتتنسبمانحكلالباالناسإن

كلفىضدهمالتمييزمنيعانونالمسلمينإنيقولونالإسلاميونفالمتطرفونوالتمييز،

المتطرفونيشددالاتجاهنفسوفىبالدمار.مهددةوثقافتهممويتهموإن،العالمأنحاء

دائموتهديدحصارتحتواقعةالمسيحيةالثقافةأنعلىوروسياأوروبافىاليمينيون

المسيحية-للعلاقاتالذاتىالتفسيرإن.المتواصلةالمسلمينالمهاجرينموجاتبسبب

سهلةفريسةالناستجعلوتعصبمساواةعدمعلاقاتمىحيثمنالإسلامية

المتطرفينمننسبياصغيرةجماعاتونجاحتأثيرسرهووهذا،المغرضةللثثيرات

لولاالدينفىوإخوانهممواطنيهمانتباهتلفتأنقطلأيديولوجيتهميكنلمالذين

العلاقاتحولوالعنيفةالمتطرفةفالآراء،"9"الآخرجانبمنوالتهديدالتمييزفكرة

فىالمتطرفونوالقوميون؟و""القاعدةشبكةعنهاعبرتالتىالإسلامية-المسيحية

المهيمنةالاتجاهاتعنتكونماأبعدالغربفىاليمينيونوالمتطرفونيوغسلافيا

كثيرجانبمنشعورىغيرتعاطفعلىيحصلونذلك،مع،لكنهم.مواطنيهمبين

إلىالإشارةطريقعنمدفوعةحضاريةانحيازاتيحركونعندماالناسمن

والتهديد،التمييز

أغراضهم،وفقالعامالرأى،والتسعينياتالثمانينياتفى،الصربزعماءشكلوعليه

لأرثوذكسواالا"لبانالمسلمينبينبشدةالمتفاوتةالمواليدمعدلاتحولبالبياناتمتلاعبين

أنهمعلىالكوسوفيينللاعيبانبريبةينظرونالصربأخذوبالتالىكوسوفو.فىالصرب

أجيالمدىعلىالكوسوفيةالأسركانت.الصربضدتضامنهيتجهعشائريامجتمعا

إلىالعالمتحولرغممطلقاالنمطهذايتغيرولم،الأطفالمنكبيرةأعداذاتنجب

يحصلونالأصغرالأسرأفرادأنفيهالقاعدةأصبحتالذىالحديثالحياةأسلوب

الصربيةالأسرفىالأطفالعددكانالوقتنفسوفى،أفضلووظائفتعليمعلى

الشعبية،نفسيتهمفىالكوسوفيينالألبانسلوكإن.قرنمنأكثرمدىعلىيتناقص

الصربلبعضبالنسبةذلككان.ديموغرافيةحربوكأنهبدا،؟980عامبعدبخاصة

الألبانمنكثيراإنبل.المتعمدالديموغرافىالتهديدضدقويةوقفةإلىللحاجةمبررا

معدلاتبينالفرقعلىأثرتربماالتخومعقليةبأنويعترفون،المنطقهذايرفضونلا
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فىبخاصة،ألبانيادولةفىالمنخفضةومثيلاتهاكوسوفوفىللاعيبانالمرتفعةالمواليد

،التسعينياتأواخرفىالكارثىالصراعإلىأدتالتى،الشعبيةالنفسيةومذه،الم!ن

الغربيةأوروبافىاليمينأقصىننتمطاءحججعنكثيراتختلفلالكنها،غريبةتبدو!ق

عنالأوروبيةالمجتمعاتوعجزالمتزايدةالمسلمينالمهاجرينأعدادتشغلهمني!را

ثقافيا،استيعابهم

فيديوشريطفىيبدووالتمييزالمساواةعدمبأفكارللتلاعبآخركاشفمثالثمة

الحالةحولبجزءالشريطيبدأ.الإرهابية"القاعدة2؟شبكةفىالمقاتلينلتجنيديستخدم

الروحىوالمحرضالزعيميفتتحثمالمعاصر،العالمفىالمسلمةللجماعةلهايرثىالتى

اتحادبسببغوراأكثراليومجروحناا"إن:بالكلماتالشريط،لادنبنأسامةطتنظيم،

حجتهإلىالبدايةمنالجمهوريقودثم."الإسلامدارقلبغزوعلىواليهودالصليبيين

الإسلاميةالأمةوكرامةحريةعن،بالقوة،للدفاعالملحةالضرورةحولالأساسية

عنللدفاععينيةأمثلةإلىالشريطيتحولالمقدمةهذهوبعد.(!أ*"ءكاةط2002:؟74)

ليستتلكلكن،الصومالفىوالأمريكيينالشيشانفىالروسضدالإسلاميةالجماعة

جانبمنالإسلامإذلالهىالمشكلةفىالحقيقيةفالنقطة،محيطيةصراعاتسى

العربيةالمملكة:المقدسةالإسلاملأرضالأمريكيةالقواتوتدنيسواليهود"،إ"الصليبيين

عربحكاميدعلىالمسلمينإذلال،الإذلالإلىالثانيةالإشارةتأتىومنا.السعودية

كذلكالأمريكيينالجنوديستدعونبلفحسبشعوبهميقهرونلا،وملحدينفاسدين

باسمهاالسعوديةالعربيةالمملكةإلىلادنابنيشرلم.النبىأرضفىبحريةليهيموا

لأسرةاشرعيةيرفضبذلكوهو،!؟الشريفينالحرمين"اأرضيسميهابلالرسمى

السوفيت،منأضعفالأمريكيينبأنقناعتهديك"اتبكلامهينهىثم،الحاكمةالسعودية

انسحبتالأخيرةالحالةفى.والصومالأفغانستانفى:المسلموندحرهمكليهماوأن

وهمالأمريكيينالبحريةمشاةجنودجثثصورإثرعلىمسرعةالمتحدةالولايات

الأمريكيينأنهوالشريطإليهيخلصالذىوالاستنتاجمقديشو.شوارعفىئسحلون

المخلصين.المسلمينالمقاتلينجانبمنبسهولةهزيمتهميمكن
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غالبيةتفكيرطريقةيمثلونلالادنبنأسامةأمثالمنأناسأنالواضحمن

ملينةأنهارغم،نشرلحاالتىالتصريحاتفإنذلكومع،الدينفىوإخوانهممواطنيهم

علىو!و،الناسنفسيةفىالخيوطأحدعلىأيديناتضعأنيمكن،الخاطئةبالمدركات

تصريحاتفيهائبثمرةكلفىوالتمييز.المساواةعدمإلىإشارتهالتحديدوجه

الأمريكيةوالحكومةالأمريكيةالاستخباراتوكالةكانتلادنبنلأسامةالتسجيلسابقة

ليقوموالاتباتثهةرف!تنمكرسالةيفسرونهاكانواأنهمذلك،تأهبحالةفىتوضع

:مشفرةضمنيةرسالةمجردمنأكثرتحملكانتالبياناتتلكلكن.إرهابيةبأعمال

المدفوعةالحضاريةالناسانحيازاتفىينبنيانمفهومانوالتمييزالمساواةعدمإن

للتخوم.العقليةوأبنيتهم

الكبار،السياسيونالقادةيستغلهكماالآخر"؟،يفرضهالذى"!التهديدموضوعإن

للتلاعبثمرةدوقاتكونلاالخاطئةوالمدركات.التخوملنفسيةكاشقاعنصرايمثل

مدفوع؟"خطأعنتنتجأنيمكنإذ،النيةسيئىالسياسيينجانبمنالمقصود

.(5،!أ"؟367:993)اليوميةوالمصالحالحاجاتءوراالجرىمنينشأبه"معترفغير

العالم،أنحاءكلفى،والمسلمينالمسيحيينمنالملايينمئاتيفسرالثالثةالالفيةبدايةفى

للعلاقاتلجماعاتهمالمميزةالمدركاتمنظورمنالبنتهمريةعلىكبيرتأثيرلهاأحداثا

تيمهررفىالطائفىوالعنفيوغوسلافياوراثةعلىفالحروب،الإسلامية-المسيحية

السائحينواغتيالالأوسطالنتهمرقفىالدماءوإراقةوالفلبينوإندونيسياالشرقية

الوحشيةالإرهابيةوالهجماتالإسلاميةالدولفىالإغاثةوعمالوالصحفيينالغربيين

،بأخرىأوبطريقة،تعكسالتفسيراتهذهلكن،الناسعقولفىمختلفةتفسيراتتجد

نفسهاعنتكشفالصوروهذه.الإسلامية-المسيحيةللعلاقاتالبناءسابقةالصور

؟"حملةحولبوشالأمريكىالرئيستعليق)مثلاللسانزلاتمن:مختلفةمواقففى

(020؟سبتمبرمنعشرالحادىبعدفيماالحساسالمناخفىالإرهابضد"صليبية

التىوالنتهمينتمانكوسوفوفى؟؟القذرة"الحروبنحوالاتجاهاتفىالاختلافاتإلى

نإ.الإسلامية-المسيحيةالتخوموصورأساطيرالصراعجانبىكلافيهايستخدم

الكلاسيكىالنفسىالتحليلمدخلمعبوضوحيتفقاللسانلزلاتالسابقالتفسير
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شعورية،غيرلعملياتظاهرةتجلياتباعتبارهامعهايتعاملالذىالكلامءا!أل

نثقلفىالشعوريةغيرالعمليةتتطابقالإرلحاب"؟ضدالصليبيةالحملة91صورة!الةفى

المسيحية-التخومحولالعقليةالصوربناءمنالشعورىغيرالجزءمعث!!ا

لعملللمجتمعكليةتعبئةالغربىللقائديعنى"االصليبية9"الحملةمطهومإن،الإهسلأصة

يثيرالمحالمحولللمسلمينالتاريخيةالذاكرةفىلكنه،الحضارةعندفاغاتوكيدى

!اأنأرادواالذينالظالمينالعلوانيينالدخلاءأيدىعلىلإذلالواةناالمطصور

غموضتوضحكثيرةأمثلةمنواحد"الصليبية."الحملةمصطلحواستخدام.العالم

يرىالذىالجليد،جبلتشبهالأبنيةفتلك،الإسلامية-المسيحيةللعلاقاتالعقلىابخاء

بالقكيديؤثرشعورىغيربناءيكونالسطحتحتيبقىماأنحينفى،قمتهالمجميع

ويتصرنمون.ويتحدثونالناسيفكرخلالهامنالتىالطريقةءلى

الإسلامية-المسيحيةالتخومصورأنوكوسوفوالشيشانفىالحروبأظهرت

،الشيشانوالمقاتلينالروسمنكلاإن،متعددةعوامللطتيروتخضعالوقتطوالتتغير

عقليةمنماشىءفىينتهمتركون،البعيدةالقوقازيةالمقاطعةتلكفىالصراعطرفى

حضارتين.بينالتاريخيةالمواجهةمنكجزءللصراعينظرونإنهم:الحضاريةالتخوم

عززماوهو،تخوممقاطعةالأقلعلىقرونخمسةمدىعلىالقوقازشمالظللقد

وعلى،الإسلامعنيدافعواوأنتخومسكانيكونواأنقدرهمبأنالشيشانيينشعور

رومانسيةالأجزاءأكثرالقوقازيةالتخوماحتلاليمثلالتقسيمخطمنالآخرالجانب

الحكاياتمنالروسيةالشعبيةالذاكرةفىأقوىقصة،الروسيينوالتاريخالأدبفى

نإ.العشرينالقرنفىالعالميتينالحربينحولحتىأو،النابليونيةالحروبحول

تحكىالتىتولستوىوليفوليرمونتوفبوشكينأعمال،غالتابالقلب،يتعلمونالروس

القوقاز،شمالتخومإخضاعقصة

منكلفى،مراتعدةتغيرذلك،مع،الشيشانيةالحربحولالعامالرأىإن

روسياقفموحولسؤالعلىالإجابةعند.العدوانيةالأعمالبدايةمنذ،والغربروسيا

""الناسإن:بوشالأمريكىالرئيسقال2020عامالشيشانيةالحربفىالمتشدد

."الإرمابيينيلومواأنعليهميجبحينفىبوتنفلاديميرعلىاللومإلقاءيحاولون
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فىالتغيروصفيمكن020؟سبتمبرقبلبشدةالناقدالأمريكىالموقفضوءوفى

تفهممانتكاسةفىالكبرىالتحولاتمنواحدبأنهواشنطنفىالرسميةالاتجامات

العالمىالتجارةمركزعلىالإرهابيةالهجماتبعدالإسلامية-المسيحيةالعلاقات

جانبمنالإنسانحقوقانتهاكاتنقدمنالعامالاتجاهتحولفقد،والبنتاجون

الصراعأنفكرةإلىالنتصيشانىالشعبجانبمنالاستقلالفىالرغبةوتفهمموسكو

الإسلاميين،لإرهابيينامعتاريخيةمواجهةمنجزخابالفعليمثلالشيشانىالروسى

تصريحاتفىالإسلاميينالمقاتلينوخطابالقومىالتحررخطاببينالصريحالجمعإن

واحدةسلةفىللإسلامالغربيةالمواجهةوضعمنالغربيينيمنعلاالشيشانيينالثوار

روسيالأهدافالضمنىالقبولكانوقد،المسلمةالجماعاتمعروسيامشكلاتمع

علىللصراعاتالغربتقييملإعادةالمنطقيةالنتيجةالشيشانىالصراعفىووسائلها

فيما،رسميةتصريحاتألمانيافىكبارسياسيونفقدم.الإسلامية-المسيحيةالتخوم

إلىدفعتهمالأحداثهذهأنمؤداها،مباشرة1020سبتمبرمنعشرالحادىبعد

شيشانيينوجودحولالتقاريرأنكما،الشيشانفىروسيالجهودأفضلتفهم

جانبإلىيحاربونعربووجودأفغانستانفىطالباننظامصفوففىيحاربون

تنامىأساسعلىوالغربروسيابينالتقاربمنعززتموسكوضدالشيشانيين

،للإسلامالمعاديةالمشاعر

حالةفىكما،الإسلامية-المسيحيةالتخومإزاءالاتجاماتفىالتحولاتأنغير

فىالطائفيةبالصراعاتيتعلقفيماالتحولاتهذهحدثتإذ،فرديةتكنلم،الشيشان

بدرجةتتغيرأنيمكنالاتجاهاتأنعنفضلأ،آسياشرقوجنوبوالبلقانالقوقاز

العنفإلىالجوارحسنعلاقاتمنتتحولوقد،المختلفةالمجتمعطبقاتبينكبيرة

والمسيحيونالمسلمونفيهايعيشالتىوالشوارعوالمدنالمقاطعاتفىالمفتوحالطائفى

نفسعلىأنهماأظهراوبوتن،بوش،وروسياالمتحدةالولاياترئيساأنورغم.مغا

الشعبيةالفعلردودفإن؟020؟سبتمبرمنعشرالحادىأحداثبعدالموجىالطول

نأروسيافىالعامالرأىاستطلاعاتأوضحتفقدكبير.حدإلىمختلفةظلت

عشرالحادىيوم"ايستحقوهما"نالواالأمريكيينأنيرونالروسمن%50منآكثر

سبتمبر.من
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الآخرإ""امعللعلاقاتالمنبنيةالصورأنوهىللتخومالنفسىللبعدأخرىخاصيةثمة

اشجاهاتالنفسيةالأبنيةهذهتجمعالتخومجانبىكلافعلىصذهل"نحوعلىمتطثلة

فى،التعايش،الأقلعلىأو،التسويةإلىللحاجةعامتفهمجانبإلىوالعداءالشك

اقتباسين،تضمنالأصوليةحولمقالأ"نيوزويك"!مجلةنشرت0220ديسمبرمنال!اسع

روبرتسن،لباتوالآخر،الإسلامية2"""القاعدةشبكةزعيم،لادنبنلأسامةواحد

منطقة:منطقتينإلىالعالمقسمواأعداؤنا1"إن:الأولتمال.الأمريكىالمسيحىالإنجيلى

وصدام،دينىصراع"ذلكوإنمنها!ا،يحميناأناللهندعوالتىالكفر،ومنطقةالإيمان

ده!عتوالخير،بجانباللهأنالحخلحسن"منإنالثانىقالحينفى."1الثقافاتبين

وا"حملاتبسن"و"اسن"بعين؟"عين؟كذلكأليس،مربكشىء،حولنا!"لحمايةاببسط

ذلكومع.قرونمدىعلىالتخومعلىالتقليدىالمنطقهوذلككانبجهاد"ا،صليبية

الحلقةهذهمنللخروجمعقولةطريقةمنليسأقاليوميفهمونالناسمنكثيرافإن

عقلياتتغييرالضرورىمنيكونوبالتالى،نفسيةالمنت!كلةأنإدراكمنبدولا،المفرغة

،الناسوطرق

السياسىالواقعإنتاجإعادةفىعمد،بغيرأوعمدعن،تسهممختلفةعواملثمة

تمارسالعكسىالاتجاهففى،الإنسانيةالنفسيةفىالإسلامية-المسيحيةللتخوم

التخوموصور،المطردةوالممارسات،والجماعيةالفرديةوالخبرات،الجماعيةالذكريات

علاقاتهمالناسيشكلخلالهامنالتىالطريقةعلىكبيراتأثيراالإسلامية-المسيحية

الصراعاتفىهامادورايلعب،الناسعقولفىللتخوم،النفسىءفالبنا.الاجتماعية

العالمرؤىعلىباقياتأثيرالهأنكما،الاحتكاكمنطقةفىالمختلطةالمجتمعاتداخل

تصبحالاجتماعيةالعلاقاتتعولمتزايدمعأنهذلكإلىيضاف.للناسالسياسيةلأفعالوا

منواسعمدىإلىبالرجوعءهمآرايشكلونفالناس،الأخرىهىعالميةالتخومنفسية

قضاياإلىوالبلقانوالقوقازالأوسطالشرقفىالصراعاتمن:العالمحولالأحداث

والفلبين.إندونيسيافىالإسلاميةالنزعةأوالشرقيةتيموراستقلال

فىالطائفيةالعلاقاتفىالمرموقينءالخبراأحدحورانى،ألبرتكتبمرةذات

العثمانيينبعدمامنطقةفىالمستقلةالدولفىالحاكمةالنخبإن،الأوسطالشرق
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العثمانية:الإمبراطوريةعنورثوهاالتىالسياسيةالنفسيةخصائصنفسفىتنتشرك

وغالبا،أبدابعيذايذهبونولاالآخر،نوايافىالنتهمكلدرجة،غالتاللغايةحذرين

السياسيونيندهشقد.(*8دا2!"أ؟970:؟970)للتراجعفرصةلأنفسهميتركونما

مدىأىإلىيعلمواعندماالأوسطوالشرقوالقوقازالبلقانفىالمعاصرونالوطنيون

بشدةيزدرىبعضهمأنحقيقةرغمالعثمانى،الماضىفىالسياسيةنفسيتهمتثبتت

والمنطقة،لدولهمالعثمانىالميراث

:التخومتفسيرفىوالأساطيروالخبراتالتاربخ

تضرباليومالدوليةالعلاقاتعلىالكبيرالأثرذاتالتطوراتمنكثيراإن

منعامألفمنفأكثر.الإسلامية-المسيحيةللتخومالتاريخيةالذاكرةفىبجذورها

تركتالاحتكاكمنطقةفىالإمبراطوريةوالعقليةالمحليةوالنزعةوالتعاينت!،المواجهة

والجماعاتالقوميةالدولبينالغالبفىتنقسمالتى،الناسولاءاتعلىعميقةآثارا

فعقلية،التخومثقافةمنعديدةأشكالخلقفىالتاريخأسهموقد.الأوسعالدينية

عليهايهيمنوالثقافاتالعرقياتمتعددةإمبراطورياتالسابقفىحكمتالتىالأمم

أولئكعقليةعنتختلف-المثالسبيلعلىوالنمساويينوالروسالأتراك-واحددين

المغاربةوالعربوالأقباطوالتتروالبلغارلأرمنامثل"؟الآخر"ا،لهيمنةخضعواالذين

الناسأولئكيميزالعقليةمنآخرنوعوثمة،الوسطىآسيافىالمختلفةوالجماعات

الشبشانيينمثلالعسكريةالمقاطعاتفىخاصةبمهامالسابقفىإليهمئعهدكانالذين

ومسلمىوالألبان،روسيافىوالقوزاقالقوقاز،شمالفىالأخرىالمسلمةالشعوبأو

الأرثوذكسالمهاجرينمنوغيرهمكراييناوصرب،العثمانيةالإمبراطوريةفىالبوسنة

المقاتلةالعقليةمنشىءهؤلاءلدىيزالفلا،النمساويةالعسكريةالتخوممنطقةفى

التخومعقليةمنرابعنوعوهناك.التخومعلىالصراعتاريخفىبجذورهاتضربالتى

والإمبرياليةالاستعمارإحباطعاشتالتىالدولتلكفى،الإسلامىالعالمقلبفىيوجد

تعودالإسلامضدالي!هودية-المسيحيةالمؤامرةحولالإسلاميةفالنظريات،الغربيين
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"!كاأ!7(.2002:؟5)والاستعمارالتبعيةمنطويلةقرونعنلناشئالإحباطاهذاإلىحذورها

ينظرون،الإسلاميةوالدولالمجتمعاتمعظمفىأقليةيمثلونالذين،الإسلاميينإن

الإمبرياليةالقووئغرفالأخيروفىالشر،قوىمعدائمةكمعركةالحياةإلى

السوفيتىوالاتحادالغربيةالقى-مؤخراكبيرةإسلاميةجماعاتاضطهدتالتى

معتدلةالإسلاميةالنزعةتعدفيماالشر.أنهاعلى-وصربياإسراثيلوكذلك

قط،مستعغرينيكونوالمالأتراكلأنربما،تركيافى(عنيفةليست)أى

تؤثرالتىالمعرفيةوالانحيازاتالاستعداداتأساسهىالتاريخيةالذاكرةإن

بصورمنتهمبعةالاحتكاكمنطقةفىالشعبيةوالثقافة،للعالمالناسمدركاتعلى

الصورهذهبكلثلالمحملالملحمىالشركان،الإسلامية-المسيحيةالتخوموذكريات

فىالبلقانيةالأرثوذكسيةالشعوبلدىالقوميةللحركاتبالنسبةكبيرةبأهميةيحظى

اليونانيةالأغانىذلكومن،العثمانيةالإمبراطوريةنثنالاستقلالأجلمنصراعها

العثمانيينضدوالسياسىالثقافىالمدفترةفىشائعةكانتالتىأ"ح*8حأالاكريتية

مصدروثمةالعاشر،القرنفىالعربضدالبيزنطيينالحدودمحاربىمآثرتصفوالتى

أمامللقسطنطينيةالتالىالسقوطثمالمقاومةوهوالملحميةالقصائدلهذهآخرإلهام

الذىبلغارياملوكآخرقصةالبلغاريةالشعبيةالأغانىتقصمماثلةوبطريقة،الأتراك

والبلغاريةالصربيةالعفاربتوحكاياتالأغانىمنكلاإن،شيشمانإفان:العثمانيينقاوم

!ك2!اأ2!ولوهكاالصربيةفى2!ولكا5!ك2!ا7ءأ)حأماركو:المسيحيينءلأمرااآخرأحدتمجد

ك!لاكاأ!4هيدوكوعصابات،تعاونهنظيرأرضتاالأتراكأقطعهالذى(البلغاريةفى

عديدةقرونمدىوعلى،شخصيةلأسبابالغالبفىالأتراكحاربواالذينورؤساءها

ليسالصربى،الفلكلورفىبناؤهايعادالتى،؟389عامكوسوفومعركةقصةأفادت

ويوجد.الحديثةالصربيةالأمةظهورفىأفادتمابقدرالفرديينالأبطالتمجيدفى

العثمانيين.معصراعهمحولمشابهةقصائدالبلقانفىالكاثوليكالسلافلدىأيختا

الصراعفىالبطوليةالأعمالالقوقازوشمالألبانيافىالمسلمينأغانىتصورالمقابلوفى

الثقافةعناصركلأخذتعشرالتاسعالقرنمطلعومنذ،المسيحيينالسلافضد

.(ل!ا!7"حأ؟268:977)القوميةالجوانبعلىتركزهذهالشعبية
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روايةذلكمن.البلقانفىالحديثالأدبفىينعكسالشعبيةالثقاكةمنالجانبهذا

ومى،نوبلجاثزةعلىالحائزأندريكلإفو34!!2كاأ9!س"ء34ح52أ"!"2دريناإ"جسر

.(*!اك2حأ؟959)وجسرفصلخطباعتبارها:بجانبيهاللتخومرمزىوصفعنعبارة

الأولالقرنأثناءفىالوسطىالعصورفىالبوسنةموالروايةهذهفىالأحداثمكان

المسلمين.العثمانيينالحكاملوحشيةالحيةبالصورمشبعةوالروايةالعثمانى،الاحتلالبعد

التىالقانملةخلفتجريناللاتىالبائساتالمسيحياتالأمهاتحولأندريكيكتب

الرحمةعديصمسلمينمقاتلينليكونواتدريبهمسيتمالذينالصغارأولادعنانتزعت

لهعقاتاالخازوقإلىالمشدودالمسيحىللمزارعالبطىءالموتحولأو)الانكشارية(،

النسبيةللأفكارفنياتفسيرادرينا؟""جسرتقدم،وقاسفاسدعثمانىضابطمقاومةعلى

يعنىلاالجسرمفهومأنأندريكإفوعملويوضح.الحضاراتبينكجسرللتخوم

والسيطرةالسياسىللقتيركأداةأيختاتفسيرهيمكنبل،فحسبالناسبينالربط

يوجدالمتطورةالاتصاللوسائلنتيجةالسيطرةتحتالوقوعمنالخوفومذا،والعنف

يربط،أندريكإفولكن،الثقافاتمنكثيرفىالإنسانىالتفاعلمنعديدةأشكالفى

ماضىفىالاتصالاتفىللتقدمالمعقدالاجتماعىالمعنىبينمقصود،غيربشكلربصا

لعددمشهورامثالادرينا")"جسرتمثلوربما.الحداثةبعدماوعصرالوسطىالعصور

التىالمعاناة،تنسىلاالتى،الطريقةبنفستصور،بلقانيين،لمؤلفين،الكتبمنضخم

ء432ءكا!لا78س!كاالنير""تحتروايةموضوعأيختاوهذا.العثمانىالاحتلالسببها

"جسرلكن،عشرالتاسعالقرنفىالبلغارىالأدبرائد،17!"7!7فازوفلإفان

الذيناليومالبوسنةمسلمىجانبمنقويةمعارضةتلقىالتحديدوجهعلىدرينا"ا

الماضىصورتعقدإنمتحيز.ومسيحىكرواتىكاتبأنهعلىأندريكإنموإلىينظرون

شىءأىمنأكثريميزالتخومتاريخحولالحديثالقصصىالأدبفىتنعكسالتى

الإسلامية.-المسيحيةللتخومالنفسىالبعدآخر

المواجهاتتاريختفسيرفىالمذهلةالاختلافاتالسابقةللأمثلةنضيفأنيمكن

المحترفينالمؤرخينجانبمنالعثمانى،التاريخالأخصوعلى،الإسلامية-المسيحية

إسهافاقدمواالعثمانيينالأتراكأنعموقاالأتراكالمؤرخونيؤكد.المختلفةالدولفى
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للتوسه!الرئيسىالسبببأنويدفعون،أوروباشرقلجنوبالثقافىالتطورفىاساسيا

ت!ممقبولينأنفسههمجعلواالذينحكامهاتساهـحكانالعثمانيةللإمبرا!ريةالكبير

منالمنتصر.جيشهمفىللتجنيدالأخيرينمؤلاءجذبمما،المفتوحةالشعوب!انب

عبذاكانوإنحتىفيه،شخصلأىيمكنجدارةنظامكانالعثمانىالنظامأنالمؤكد

وظيفةذلكفىبما،الإدارةفىالمناصبأعلىإلىيصلأن،المغلوبةالشعوبءأبنامنأو

المؤرخونيؤكدذلكمنالنقيضوعلى،(ءالوزرارئيستكافى)التىالأعظمالصدر

المغلوبةالشعوبمعالتعاملفىتصدقلاالتىالعثمانيينوحنثميةأخبارأنالنمساويون

فيينا،عنالمدافعينجانبمنالمتهورةالشجاعةفىالسببكانتالمجروفىالبلقانفى

والصرباليونانيونالمؤرخونويصف،عثمانيينحصارينمقاومةفىنجحواالذين

اجتماعياشعوبهمنموطريقفىكبيراعائقاكانبأنهعادةالعثمانىالاحتلالوالبلغار

ضريبة9"ويصفون،تقدمأىدونوحالأوروبابقيةعنبلادهمعزلماوهو،واقتصاديا

المسيحيينبالآولادالانكشاريةفرقيزودونخلالهامنالعثصانيونكانالتى،"؟الدم

إلىأدىأنهرغم،العثمانىالنظامعناصرأبشعمنواحدبأنه،المخطوفينالصغار

المناصبكانتفقد،الإمبراطوريةفىالعلياالإدارةهرمفىالعناصرهذهبعضارتقاء

العسكريةخدماتهمعلىكمكافأةللأشخاصتعطىالمبكرةالعثمانيةالإمبراطوريةفى

الإسلامية.الفتوحاتفىوالمشاركةللسلطانالمخلصة

المختلفةالجماعاتأعضاءعقليةمنكلعلىقووتأثيرلهاالجماعيةالخبرةإن

منكاملمركبهناك.السياسيةوأفعالهمالإسلامى-المسيحىلاحتكاكامنطقةفى

التعاون،وخبراتللتقاليدوالولاءوالعنفللحروبالجماعيةالذكرياتمنها،العوامل

البعدتعقبويمكنمذا.وتصرفاتعوقراراتهمللبشرالعقليةالقوالبعلىتؤثرالتى

من:الإسلامية-المسيحيةللتخومالفرعيةالمناطقكلفىالحضاريةللتخومالنفسى

ماأممإلىالجديد،العالمفىالكونيةالمجتمعاتإلىوفيينا(،مكة)بينالتاريخىقلبها

مثلتاريخيةأحداثإن.ونيجيرياوالفلبينإندونيسيامثلالعهدحديثةاستعماريةبعد

،1453عامالقسطنطينيةالأتراكفتحعندما،الأرثوذكسيةللمسيحيةالعالمىالمركزاختفاء

المدينةتلكمنالجديدةالقوميةدولتهمعاصمةالأتراكنقلعندما،للإسلامالعالمىالمركزأو

الديانتين.هاتينتتبعالتىالجماعاتعلىبالغنفسىأثرلهاكان،أنقرةإلى

ل79

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأجزاءبينالحدودتصبحالانتشار،سريعةاالأتصالإتعصر،الحديثالعصرفى

برأيهالمتشبثالسياسىوالخطابللعقلياتكان.رقةأكثرالاحتكاكلمنطقةالمختلفة

عصرفىلكن،الماضىفىمحدودمحلىأثرالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتحول

أسرعتنتشرلافالمعلومات.تماقاالحالهذاتغيرالحديثبعدماالكونيةالاتصالات

مما،مباشرةللفردمختلفةمعلوماتمصادرتصلبل،فحسبالعالمأنحاءمختلفعبر

النفسىالبعديجعلماوهو،واحدةمحليةسلطةجانبمنالتدخلإمكاناتمنيقلل

الاتجاهذلكتوضحالتىالأمثلةومن،بالفعلعالمياالإسلامية-المسيحيةللتخوم

والتى،فلسطينفىالشهادةفىراغبينأفرادبهايقومالتىالانتحاريةالتفجيرات

المؤكدومن،الفلسطبنى-الإسرائيلىالصراعتفاقمخلفيةعلى0020عامبعدازدادت

مختطفةطاثراتقادواالذينالانتحاريينالإرهابيينعلىأثرتالتفجيراتهذهأن

.020؟سبتمبرمنعشرالحادىفىالعالمىالتجارةمركزفىبهاليرتطموا

فىرئيسيةمكانةيحتلالأوسطالشرقصراعفإنالسابقالفصلفىذكرناوكما

الجسمفىالأفعالردودمنسلسلةيثيرإنهإذ،النفسيةالإسلامية-المسيحيةالتخوم

جماعاتأودولفيهاتتورطالتىالمعاصرةالصراعاتإن،العالمىللمجتمعالحى

المسيحيةفالجماعات.الباردةالحرببطريقةعالميةصراعاتليستومسلمةمسيحية

يروقلاالإسلامأنعنفضلأ.الأرضيةالكرةمنمحدودجزءفىفقطتحتكوالمسلمة

أنهكمالهم،تروقالشيوعيةالأيديولوجيةكانتكماالمتقدمةالغربيةالدولفىللناس

فكرةأيةإن.السوفيتيةللكتلةكانتالتىوالعسكريةالاقتصاديةالإمكاناتيملكلا

تلكسياقفىإليهاالنظريجبالإسلامية-المسيحيةللعلاقاتعالمىتأثيرحول

وفىالأرضيةالكرةسطحعلىالحضاريةالتخومتشغلهاالتىالمحدودةالمنطقة

العالمى.المجتمع

المدركاتإلا،ليسئظهمر،لكنها،عالميةنتائجالسياسيينأفعاللردوديكونقد

منعشرالحادىفىالإرهابيةالهجماتبعد،الاجتماعيينوالعدالةللنظامالمحلية

ومو،المسئولينلمعاقبةدعواتالمتحدةالولاياتفىهناككانتمباشرة1020سبتصبر

يرسلونالقادةأخذالأساسمذاوعلى،البلدهذافىالعدالةمبادئمنينبعشىء
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نمحسب،العدلنظاممنجزخادوقافيهالجناةعقابيكنلمالذىالمجتمعإلىر!لهائل

الجنادلكن،وأقاربهال!صحيةالأخلاقىللتعويضشرعيامصدراأيختاكانبى

بوشالأمريكىالرئيسإن.الخفيةالإرهابالأعمالتلكفىحتفهملقواالفيزيقيين

تخومصوراستدعىميتا""،أو".حيا،لادنبنأسامة،المفترضالمنطمبأسرطالبالذى

أول.كااحول12،5المتوحنتىالغرب"ا:لأمريكيةالثقافةاعلىبصمتهاتركتأخرى

الدوليةوالعداءاتالتحالفاتبأنهنتنجتونصمويليدفععموميةأكثرمنظورمن

الثقافية.القرابةأساسعلى،الأولالمقامفىتتحدد،الباردةالحرببعدماعالمفى

وراءالدافعهوالمهمفإن،الإسلامية-المسيحيةالتخومتاريخأوضحوكماذلك،ومع

ومن،السياسيينالفاعلينبينتوقعاتتنتجالماضيةالخبراتإن.المتحيزةالقرارات

وتمثل.السياسيةقراراتهمويدفعونالجديدةالمواقفالفاعلونيقيمالتوقعاتهذهخلال

الصلاتعلىالقائمةللتحالفاتخصبةأرختا"5(أ5!أكاه!،!7ح5المدفوعةالتحيزات

التجارةمن-عديدةمجالاتفىالأطرافمتعددةالمفاوضاتودراسات.الحضارية

يأخذساكسونى-الأنجلوأنتوضح-المتحدةالأممفىالأمنوقضاياالبيثةإلى

صفيأخذالجنوبىوالأمريكىالعربىجانبيأخذوالعربىساكسونى-الأنجلوجانب

المتحدةالولاياتقادتهالذىالإئتلافيأتىأنالصدنمةقبيلمنكانهل،الجنوبىالأمريكى

المقامفىمكوتا،0320مارسفىحسينبصدامللإطاحةالعراقعلىبهوزحفت

لأستراليين؟واوالبريطانيينلأمريكيينا:الثلاثساكسونية-الأنجلولأممامن،الأول

فىالمتمثلالبسيطالسببعنبعيدا،التحالفاتتكوينمنالنمطهذافىعاملانثمة

وفكرةالماضيةالمواجهةأوالتعاونسجلاتوهما،الاتصالتسهلالتىالمشتركةاللغة

دويتش.كارلرأىمعيتفقماوهو"االآخر"،إلىينسبماعادةالودىغيرالسلوكأن

الدفاعوزيرشلزنجر،جيمسدفعالسوفيتىالاتحادانهياربروسنواتعشربعد

أوروبافىالأطلنطىشمالحلفتوسيعحولتاريخىاجتماعفى،الأسبقالأمريكى

إمكاناتهيكنلمالأطلنطىشماللحلفشىءأهمأن،0220نوفمبرفى،الشرقية

تحفظأنبهافصذالتىالأطلنطى!"شماللمعاهدةالنفسية"الروابطبل،العسكرية

إقامةءوراالأشاسهىالنفسيةالروابطمذه.(3ألاء22002)التفتتمنالغربيةالأمم

الدولى.النظامبنيةتشكلالتىالقويةالتحالفات
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بينالعملىالتضامنعلىالمثلتضربالتى،الإسلامىالمؤتمرمنظمةوقصة

الأفعالوردودالأفعالتصدرأنيمكنكيفبوضوحتظهر،اليومالإسلاميةالدول

كرد؟969عامالمنظمةهذهأنشأت،الإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقعنالسياسية

علىقامتالتى،الإسلامىالمؤتمرومنظمة.القدسفىالأقصىالمسجدإحراقعلى

سرعان،الغربيةالسيطرةضدالإسلامىالعالمعنللدفاعالتعاونتقويةفكرةأساس

إلىيسعونالأخيرونهؤلاءكانحيث،الإسلاميةالدوللنخبمعزمنبرإلىتحولتما

إزالةبهدفالاقتصادىوالتعاونالداخليةالاختلافاتوتخفيفالجماعيةالهويةتأكيد

المؤتمرمنظمةإنتاحاه(.4*"ء3:2)الصناعىالعالممقابلفىالأعضاءالدولتخلف

،سيادةذوىأعضاءدولمنتتكونفهى.الحديثالقوميةالدولةنموذجتقرالإسلامى

الأممميثاقبمبادئوتلتزم(للكنائسالعالمىالمجلس)ومنهمالآخرينمعللحواروترمز

دوليةمنظمةأيةاهتمامتستحقالإسلامىالمؤتمرمنظمةفىالتنميةوأمداف،المتحدة

كلعلى؟الإسلاميةجذورهاعلىالقع!يدمنإذنالقلقلماذا،التنميةدعموساثلتملك

الوحدةفىالمتمثلةالقشيسيةأساطيرهاعلىتتمركزالإسلامىالمؤتمرمنظمةتزاللا

الثكيدمع،الخارجيةالتهمديداتضدالإسلامىالعالمعنللدفاعوالحاجةالإسلامية

والبوسنةوأفغانستانالفلسطينىالنتمعبمساعدةعلى،مختلفةفتراتفى،انتقائيا

العدوانحالاتتنتقدالوقتنفسوفى.العالمأنحاءمختلففىالكثيرةالمسلمةوالأقليات

المارقينوالقادةالدولوتأديبإسرائيلودعموالاستعمارالصليبيةالحملات:الغربى

.ناشي!تنلاولأفغانستانروسيااحتلالوكذلك(حسينوصدامالناصرتثبدجمال)مثل

الإنسانوحقوقالإسلامىبالتعليمالارتقاءمنتمروعاتدعمفىرائذادوراالمنظمةوتلعب

إليهائنظرالمنتهمروعاتوهذه،النفطعوائدتوزيعلإعادةالإسلاميةوالمصارفالإسلامية

لزرعماعيوفةآليةومى،الغربيةالهيمنةمنالإسلامىالعالملتحريركئماداةالأساسفى

انهياربعد،الإسلامىالمؤتمرمنظمةتترددولممذا،الناسعقولفىالحضاريةالتخوم

التخوم:الوسطىوآسياوأذربيجانألبانيافىالمفقودةأقاليمهاتغطيةفى،الشيوعية

(!!اك،؟4:993؟-3ز!28"؟993:؟3-؟3.4ء!2"884،ءا"،!2"!،أء"*اللإسلامالجديدة

قويةمنظمةالإسلامىالمؤتمرمنظمةتعدالأخيروفى.529*"أء!(أ085؟999:؟845"6)
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دولهاتأثيرزيادةأجلمنالمسيطرالمسيحىالغربومواجهةالتخوم!ر!ستخطم

الفرديين،ءلأ!هماا

لاتلكأوالدولةهذهوسكانسياسيىأنذلك،مع،التاريخيةالتجاربأوضحت

أفضلأنهاعلىثقافيامنهمالقريبةوالدولالجماعاتصفاتخاذفكرةعادة!في

مشتركةمصالحتجمعهمالأرثوذكسواليونانيونوالروسالصربكانربما.إستراتيجية

حلفقواتإيقافمحاولةإلىالواقعيينباليونانيينيؤدءلمذلكلكن،؟999هـام

المسيحية.الأرثوذكسيةيوغسلافياضدأراضيهممنانطلقتالتىالأطلنطى!ال

شمالحلفإلىالانضمامفىالإستراتيجىهدفهاالبلغاريةالسلطاتفضلتوبالمثل

الذىالوقتفى،الحلفدعموقررت،الصربمعالمريرةذكرياتهاواستعادتالأطلنطى،

إلىطريقهافىكانتالتىالروسيةوالطائراتللقواتالمرورحقمنحفيهرفضت

الكومنولثفكرةمثل،المشتركةالتاريخيةالخبراتحولالعقليةالأبنيةإن،يوغوسلافيا

السياسىالتوجهالغالبفىتعكس5"ءاءكا!(،أكا197؟)المفترضالبيزنطىالأرثوذكسى

الحضاريةالتحالفاتحولبافتراضاتالخروجوقبل،الواقعتعكسمماأكثرلمؤلفيها

المتشبثالحساباتمنكاملطيفضدالمدفوعةالنفسيةالتحيزاتموازنةمنبدلاالأوسع

والسياسية،الاجتماعيةالحاضرواهتماماتالماضىتجاربوتفسيراتبها

معالمواجهةحولمؤثرةأساطيرالعالمحولوالمسلمينالمسيحيينمنكللدى

متناقضتانجماعتانتتبناها"المواجهة"أسطورةأنهاليداىفريديكشف"الآخر؟".

يسعونالذين(المسيحىالأرثوذكسىالشرق)وكذلكالغربفىالذينأولئك:بوضوح

الذينوأولئك،السياسيةبرامجهمفىليستخدموهآخرعدوالإسلامىالعالمجعلإلى

تقريبا.السببلنفس،الإسلاميةغيرالقوىمعالمواجهةيؤيدونالذينالإسلاميةالدولفى

باستخدامالسياسيةمواقفهمتقويةهو،مجتمعهفىكلجميغا،النشطاءهؤلاءفهدف

الأرثوذكسيةأوالمسيحيةأوالغربيةأوالإسلاميةالتهديداتوأساطيرالحضارىالخطاب

الآخر"،مع"المواجهةتتحولالسياسيةالأساطيرمعالغالبفىيحدثوكما.المسيحية

اخئرعتالذينلأولئكبالنسبةواقعاتصبحإذ.مادىشىءإلى،بكثافةلهائرؤجالتىتلك

،(*،االأ!كاأ6:1996،؟07)ضدهمالموجهةوأولئكلتعبئتهمالأسطورةا
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وجه!لى،ينطبقماوهو.والخبراتللتاربخوانتقائيةكثيرةتفسيراتهناك

وأعمالرؤىفىتوجدالمنتهمكلةوهذه.الحضاراتبينالمواجههةنمكرةعلى،الخصوص

فىالمجتمعاتأندويتشكارليزعمجانبمن.الاجتماعبةالعلومفىجاديندارسين

القيمأنساقأصحابمنأفضلأداؤلحاكانالغربىالقيمنسهتفىتنتشركالتىالشرق

بعدمالمرءأتظاهرحلب""حصرم"عرضبالغربيةالحريةيدينونمنيعانىفيما،المغايرة

ا"ءالماعينخرافةفىالثعلب2؟مثل،أالمترجم:عليهالحصولعنلعجزهالشىءفىالرغبة

هىالإسلامىالثالثالعالمغيرةفإنالتفسيرلهذاووفقا.(ه!اد،5"ح؟98؟:5؟-93)

أساسوعلىالآخر،الجانبومن،الغنىالمسيحىالغربمواجهةخلفالدافعةالقوة

بأنسعيدإدوارديدفع،الاجتماعىالتنظيمحولالغربيينالمفكرينأبرزلأعمالتحليله

والعلمية(والثقافيةوالاقتصاديةوالعسكرية)السياسيةالغربيةالهيمنةمنتنشأالمشكلة

أجلمنالاستشراقدراسةأنشأالغربإنالصددهذافىيقالومصا،الشرقعلى

فىمعروفهوماأنسعيديؤكد،(5!أ4؟978)الشرقعلىوسيطرتهتفوقهتأكيد

كتابهمنيتضحكماوالإسلامى،العربىالعالمينحولوالغربالمتحدةالولايات

هذا:الغبيةالاكليشيهاتمنسلسلةومجردللغاية؟.هزيل،أخرىوكتب""الاستشراق

الإسلامى،حنفىحسنلأستاذاإلىتحدثلقد،(5!أاك2؟هه:37؟)مستبدوذلك،عنيف

عدمحول0020مايوفى،القاهرةبجامعةالفلسفةيدرسالذىالسربونخريجالمعتدل

فىالحديثينالإسلاميينالمفكرينإسهاماتبجديةيأخذأنفىالغربورغبةقدرة

"صدامفكرةمنالإسلاميةالنسخةذلكفىبما،الإسلامية-المسيحيةالعلاقاتتحليل

بأنهاالحضاراتبينالعلاقاتفىالمشكلةهذهتودوروفتسيفانويصف.؟"الحضارات

الحضاراتبينالمواجهةدرجةزيادةمخاطرويبرز.وغنوسطيةأبستمولوجيةمشكلة

مضامينإن.(3!اك52ء7؟19:982؟)شعورىاستعلاءمعبالآخرالجهلاجتمعماإذا

ومشكلاتالإنسانوحقوقالتنميةمثلتمضايامناقشةعلىتؤثراليومالمشكلةهذه

الجصاعية.والمسئوليةالفرديةوالحريةوالهجرةالأقليات

الغرببينالعالميةالعلاقةفىالأخرىهىتوجدو""التهديد""""الهيمنةكضاياإن

والعسكرىلاقتصادىاتفوقهامنبقوةواثقةكانتوإنحتى،وأوروبا.الإسلاميةوالدول
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!را!الثةالألفيةمطلعفىأبنائهامنالكثيرين!تيسود"الإسلامىالعالىعلى

السياسي!النفسيةفىعالقةأساطيرهناك"ا!!خر"أ.جانبعتوالحصاربحالتربص

،!ابو!وانىمقاتلموحدكلالإسلامىالعالمأنمثلأ،،منها،الغربفىالجمماهيرية

التصوراتتلكنسبالسهلمنيكونذلكبعد.واحدةلعملةوجهينوالإرهابالإسلاموأن

الخبراءطوروقد.روسياوفىالغربفىالكبيرةالمسلمةالمهاجرةللجماعاتالأسطورية

للتاريخ،انتقائيةرؤيةتعكسالأساطيرهذهأنتوضحكثيرة!ج

إسلاميةهويةذاتمستقلةدولة55منأكثرإلىالإسلامىالعالمينقسمأولأ،

فىالأقلياتمنوكثير(الإسلامىالمؤتمرمنظمةفىالأعضاءوخمسينالخمس)الدول

أيديولوجيةميولذاتسياسيةنظمتحكمهاالكثيرةالجماعاتوتلك.أخرى!ول

للعالمالمحددةالخاصيةهوالتنوعهذاأنيؤكدونالخبراءبعضإنحتى،مختلفة

الإسلاميةالدولكانتوالعشرينالحادىالقرندخولومعأول(،ا2ءا؟996)الإسلامى

مليون.،3إلى)إندونيسيا(نسمةمليون212،؟منسكانهاعددحيثمنتتنوع

فىدولارا17935منفردلكلالقومىالناتجإجمالىتراوحكمابروناى(،)سلطنة

دولارا746إلى(1980عامدولارا29887منانخفض)الذىالمتحدةالعربيةالإمارات

جيشهاعدديبلغتركيامثلدولالإسلامىالمؤتمرمنظمةأعضاءبينومنالنيجر.فى

تذكرلاالتىالمسلحةبقواتهاالقمروجزر0000012760دفاعهاوميزانية006390

الإسلامى،لعالمامواردأما.(ال8!ء؟999:؟5؟-2،؟199.97،لا8!!2002:؟49-أ52)

حولالتوترمنمزيدايخلقماوهومتساوغيربشكلفموزعة،البترولأممهاومن

الإسلامى.العالمداخليملكونلاومنيملكونمنبينالدخلتوزيع

على،للغربيينعدوانيةتبدوقدالتى،الإسلاميينأعمالإلىالمسلمونينظر،ثانيا

أعمالتبدوالحضارىالتقسيمخطمنالآخرالجانبفعلى،دفاعيةأعمالأنها

للغربيينالخطيرالإقحامعلىفعلكردمعينةلعناصرالأوسطالشرقفىالإسلاميين

الاضطهادعقدةبنجاحالإسلاميوناستغللقد.الإسلاميةالمجتمعاتفىالغربيةوالقيم

الاستعمارىالماضىذكرياتمن،الحياةجوانبمنكثيراتغطىالتىالجذورعميقة

هوليود.وفىالغربىالإعلامفىالمسلمونبهائصتورالتىالتحقيريةالطريقةإلى
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فىالشعوبومعاناةوالشيشانوالصومالكوسوفوفىالصراعاتالإسلاميونويثير

العظمىالقوىجانبمنالعسكريةالأعمالأوالعقوباتظلفىوالعراقأفغانستان

حالةفىكماالغربيقرهاالتىللمعاناةمشابهةصورتسودكما،()الغربيةالعالمية

الغربيةالقواتوجودأنكما.للإسلامبالنسبة"المقدسة!"الأرض:فلسطينفىالصراع

المقدسين-بمكانيهـا-السعوديةالعربيةالمملكة-الأخرىالمقدسةالأرضفى

السعودىالتعاونأنهؤلاءيرىإذ.التطهريينالإسلاميينمشاعريؤذى-والمدينةمكة

.واستبدادهفسادهتفسرالنظامهذاردةعلىأكيدةعلامةالغربمع

السريعالتصنيعأوالبترولعوائدأحدثتالحديثالثالثالعالمدولبعضفى

المتنامىالتنتموشمنموازيةعمليةهناككانتذلكومع،الثروةفىضخمةقفزة

باستبعادممشعرواالذين،المجتمعاتهذهفىالناسبعضبينبالإقصاءوالإحساس

فحسب،والثروةللعوائداستقطابمجردالعمليةتلكتكنلم.العامالإثراءعملياتمن

لقد،العالمىالمجتمعوبنيةفكرةفىالكبيرةالتحولاتمنتمكلةعنتعبرأيختاكانتبل

أصبحلماذا،جزئيايفسر،أنيمكنماوهو.العالمفىبالنظامالناسإحساستمزق

متحمسين،إسلاميينإرهابيينالسعوديةالعربيةالمملكةمنالأثرياءالعرببعض

تفسدالتىالمسيحيةوالقووبلادهمفىالمؤسساتمنكلعلىالحربيشنون

لديهاالشرقفىالمسيحيةوالجالياتالغربفىالمسلمةوالجاليات.المسلمينوتضطهد

والخوفالعزلةتجمعالمشاعروهذه،هذهالاستبعادمشاعرلنفسللاستسلامكبيرميل

العناصرفيهاتختلفأجنبيةثقافةفىأنفسهمالناسيجدعندماوتتقوو،والغضب

الأصدقاءمعوالخروجالرأسأغطيةءارتدامثل،اليومىالاجتماعىللسلوكالأساسية

يقبلهالاالشخصعليهاتربىالتىالحياةقواعدأنفكرةإن،الجنسينبينوالعلاقات

ونتيجة.بالعزلةقوىشعورتثيرإليهينتقلأنالشخصهذااختارالذىالمجتمع

الأخرىالجالياتمعويلتصقونالطائفيةالعلاقاتدفءعنأكثرالناسيبحثلذلك

ومشاعرالحديثةبعدماالتخوميعززماوهو،الثقافةنفسفىمعهاينتهمتركونالتى

المختلطةالسكانجماعاتذاتالمعاصرةالصناعيةالمجتمعاتداخلالعزلة

.كبيرةدرجةإلى
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فعلردتمثلالغربيةأوروبافىالمسلمينبينالمتزايدةالإسلاميينفعاليةإن

إحدىمنالغالبفىيأتىالذى،المسلمفالمهاجر،المضيفةالمجتمعاتمنلاتجادهم

بل،9"القيم؟"لغيابفقطليسالغربيينعيونفىيرمزماغالتا،السابقةا!شعمرات

إلىتؤدىالازدرائيةوالنعوتالمقولبةالآراءإن،(*!+أا؟997:؟93)"القيم"لنفىأيمنا

بيئةدفءوفىالماضىإلىالانطوائىالهروبعبرملاذعنيبحثالذىإ"الآخر"،اغتراب

الاستعداداتحولنيةالأد!التحقيقاتكشفت.المسلمةجماعته:الاجتماعيةمكانتهترفي

لعبتالتى،مامبورجخليةأعضاءأنعنالإرهابيةسبتمبرمنعشرالحادى!بمات

الحياةوأسلوبالدينيةالقناعاتنفسفىتشترككانت،العمليةفىرئيسيادورا

يكنلمإن،آلاف،مألوفغيرثقافىمحيطفىبالغربةالشعورأيختاولكن،الإسلامى

الخاص"الحضارات1؟صداملهميمثلالذى،الاغترابهذايعيشونالناسمن،ملايين

يقومونوهم.مقاتلإسلامىتنظيمإلىوينتمونالعتبةيعبرونفقطمنهمقليلون.!م

الحركةفىخبرةذوىأعضاءمنوالدعايةالعزلةلمشاعرالمجمعالثثيرتحتبذلك

لإسلامية،ا

تكنولوجياومؤهلالسنصغيرشبابالمتطرفةالإسلاميةالحركةحربةرأسإن

عشرالحادىلهجماتالأساسيينالمنظمينمنكانالذىمثلأ،،عطافمحمد،جيدبشكل

تشاركأسرتهكانت،الإسلامىللناشطالعامالوصفبالكاملعليهينطبقسبتمبر،من

منمأخوذةوكئمانهاتبدوأسرتهوقصة.العلمانيةالحياةطرقفىالقاهرةسكانمعظم

والمجتمعاتالمصرىالمجتمععنالمعروفومن،(5)."ديسلا؟"سىمحفوظنجيبرواية

فىالإسلاميةللنزعةممكنةعريضةقاعدةوجودفكرةأنالمعاصرةاللاخرىالإسلامية

الانضمامهوالحياةفىالنهائىعطاوالدهدفكان.بالفعلواردةغيرالمجتمعاتهذه

سيطرةالأبمارسهدفهولتحقيق.المصريةالعاصمةفىالعلياالوسطىالطبقةإلى

الذىالمؤدبالخجولالشاب،عطامحمدئعث.حياتهوأسلوبابنهتعليمعلىصارمة

الهندسة.لدراسةوالعشرينالرابعةعمرفىألمانياإلى،اعتراضدونوالدهرغبةأطاع

.نظرهوجهةمنيميزهامابأهمسماهالعلهأو،".الشوق"قصرروايةالمؤلفيقصد(8)
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علرماديامعتمدمحترمقاهرىبورجوازىيصبحأنيمكنعودتهعندأنهالمخطلكان

احتكا!عندالطموحالشابهذاعقلفىتحديذاحدثماذاأهـيعرفلالكن.نفسه

جزءايصبحبأنطموحهأناستنتاجإلىوصلهل،ألمانياإلىوصلعندما،بالغرب

دهستهأم؟تافهطموحالإسلامىالعالمقلبفىالمقفدةالعلياالوسطىالطبقةمن

التقدمفىالعالمأممأكثرمنواحدةفىالمسلمالطالبقلبأثقلتالتىالدونيةمشاعر

هن؟الإسلاميةالخلفيةذوىمنبخاصة،المهاجرينبحبمعروفةليستلكنالتقنى،

ومجتهدهادئمستقبلىمهندسمنوتحولبالكاملتغيرتوآراءهحياتهأنالواضح

المدركة.لدونيتهرفضهفىيخطوهاخطوةكلبس!حي،العقلباردإرهابىإلى

فىالإندونيسيةبالىبجزيرةالليلىالملهىلتفجيرالمزعومالمنفذكانمماثلنحووعلى

بطلاقة.والإندونيسيةوالإنجليزيةالعربيةيتحدثمهندسا،سامودراإمام،2020أكتوبر

الإرهابىالعسكرىالتدريبلتلقىأفغانستانإلىالشابهذاذهبومهارتهذكائهورفع

إمامأظهرالإرهابىعملهبعدعديدةأياممدىوعلى.وطالبانالقاعدةمعلمىيدعلى

محمول،كمبيوترحاملأالجريمةمشهدحولالتجوالخلالمنيصدقلاتبجح

:التخوموبناءالمطردةالممارسات

الناسأفكارتشكلالتىالوحيدةالعواملليستالتاريخيةوالخبراتالذكرياتإن

التفاعلإلىننظرأنذلكعنأهميةيقللافمما.الإسلامية-المسيحيةالعلاقاتحول

التفسيراتإن.الناسوأفعالمواقفتحددالتىالمطردةوالممارساتاليومىالإنسانى

وسياسيةإستراتيجيةومواقفأخلاقيةومبادئبواعثعلىتنطوىللأحداثالمختلفة

بطريقة-مكتوبةأوشفهيةوتقاريرتصريحاتعبرءسوا-ئبنىحدثوكل،مختلفة

خاصيةيمثلللفعلالاستعدادوهذا.الفعلمنمزيدإلىيدفعتفسيرهتجعلدائمة

الإسلامية.-المسيحيةالتخومفىالجماعاتعلاقاتفىالمطردةللممارساتأساسية

والممارسات.ملموسةأفعالاتجاهفىتدفعالموضوعهذاحولوالكتاباتفالأحاديث

بدورها،الصور،وهذه""الآخر"،معالعلاقاتحولالصوربناءفىتسهمالمطردة

،الناسأفعالعلىبقوةتؤثر
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فيهالناسيبنى،بالفعلالشائكةالآمورمنالماضىأحداثحولالخطابإن

محددةثقافةتعكس!!التىوالتصريحاتوالتقاريرالأوصافأنكما،ا"لأحداثمن!!شا

الهجماتأوالانفصاليةالحروبمثل،الحساسةالقضايامعالتعاملعفختر

مغرضبشكلالعقليةالقوالبتشكيلوإمكانية،الدولمنمجموعةأودولةعلىالإرهابية

"االحضارةمعنىحولالمناقشاتذلكفىنذكرأنويمكن.العمليةهذهفىهائلة!ون

الحادىهجماتتلتالتىالتصريحاتفى"و!"الإسلام"9"الإرهابو""الصليبيةالحملاتإ"و

الأحاديثفىاستخدمتالتىوالصورفالمفاهيم.الإرهابية1020سبتمبرمنعشر

سياسية،لأسباب،تكييفهامنبدلاكانالإرهابيةالهجماتبعدالصدمةأيام!لال

منهناككانوربما.المختلفةالعالمرؤىذوىالناسجانبمنمقبولةتصبححتى

،الإسلاموأتباعالإرهابىالعدوبينبوضوحالتمييزبضرورةالأمريكىالرئيسشصح

لطاحونةالوقودبمثابةكانت"الصليبية1؟الحملاتوالإسلامإلىالإشارةأنفهتموقد

منيكنلم،العالممستوىعلىالمسلمينجماعاتتعبئةإلىيسعونالذينالإرهابيين

منالمسلمينعقولفىالتاريخيةالصورعلىلادنبنأسامةيراهنأنالصدفةقبيل

.""والصليبييناليهودلمواجهةالدوليةالإسلامية"الجبهة()القاعدةتنظيمهتسميةخلال

بشكلللمسلمالأخلاقىوالواجبوالاضطهادالتمييزحولالأفكارتستخدمحقيقة

المشكلةعلىمباشرةينصبالحديثتكييفإن.المعاصرينالإسلاميينجانبمنمغرض

الاختلافاتفىتنعكسالتىوالمكتوبةالنتهمفهيةالتصريحاتخلفالأبستمولوجية

يتمالحساسةالمواقففىالحديثتكييفأنبيد.للتخومالعقليةالأبنيةفىالضخمة

العقليةالأبنيةعلىالقئيربهايقصدالأحاديثتلكلأنذلك،شديدةبعنايةمعهالتعامل

وطرقالأحداثوتفسيروصفطرقعلىتعتمدالتى،الاجتماعيةالعلاقاتحولللناس

المعرفية.الحالاتتفسيروطرقالحقائقحولالتقاريربناء

هامشياللتخومالعقليةالصورعلىالمطردةالممارساتتأثيريكونأنالممكنمن

القصير،المدىعلىبخاصة،للغايةقويايكونأنيمكنأيختالكنهشعورى،وغير

من،020؟سبتمبرمنعشرالحادىأحداثكانتوربما.وعنيفةضاغطةأحداثبعد

،الناسربط.الأمريكىالتاريخفىترويغايومأكثرالوجدانى،الأثرهذاحيث
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مهب!مهفبالحدثهذا،المطردةممارساتهمخلالومن،الإعلاميةبالتغطيةذلكفىمتأثرين

يتلقىالتىالعينيةالبيئةعلىذلكمنالكثيرواعتمد.الإسلامية-المسيحيةللعلاقات

(*إالمانويةالرسالةوجاءت.معهمناقشوهاالذينلأشخاصوالأخباراالناسفيها

الإرهاببين)معأومعناتكونواأنا"إما،والعالمشعبهإلىبوش،جورج،الأمريكىالرئيسمن

أصواتهناككانتلكن،القادمةالسنواتفىالخارجيةسياستهمبدأعنلتعبر

ناطقةإذاعيةمحطةمعاتصالفىمعروفغيرأمريكىمستمعقالهماذلكمن،أخرى

الأمريكيينعلىإنليقول1020سبتمبرمنعشرالحادىيومجينيففىبالإنجليزية

الضغطلجماعاتالاستسلامعنيتوقفواوأنالعالمفىأمةأعظمأنهميفهمواأن

المفكرينكلأمامالدائمةالمشكلةذلكتلى،القوميةمصالحهمعكسفىالأنانية

موجهةبوشالرئيسوتصريحاتمبدأيكنلموالشر.الخيرتعريفوهىالمانويين!

الإرهابى،للتهديدعينيةصورةصنعواالأمريكيينمنكثيزالكن،والمسلمينالإسلامضد

حولىبع!تنلاالخطابعكسوقد،حجابأوعمامةترتدىإسلاميةالصورةهذهوجاءت

السيخحتى.الملابسهذهمثليرتدونالذينللناسمضايقات،كثيرةحالاتفى،اكساة

عمامتهمبسببمسلمونأنهمعلىالمرءيخطهمأنيمكنالذين،المتحدةالولاياتفى

الهجماتحولالشعبىالخطابفىالمشاركينإن،المضايقاتمنيسلموالم،التقليدية

التوصيفاتفإنذلكومع.الحقائقبناءلإعادةجماعيةممارسةفىفعلأانخرطوا

بما،متناقضةنسخأورواياتالعادةفىتكونالهامةالأحداثهذهمثلحولوالتقارير

الإسلامية.-المسيحيةللتخوممتناقضةصوربناءفىتسهميجعلها

منتنشأنفسيةمنتمكلةالإسلامية-المسيحيةالمواجهةتكونالأحيانغالبفى

منطقةأوواحدةدولةنطاقعلىذلككانءسوا،الاجتماعىالنظامفهمفىالاختلافات

يتصلفيماوبخاصة،كثيرةمناطقفىالأخيرةالتطوراتإنككل.العالمنطاقعلىأو

بحثفىالآراءوتنوعالمتباينةالدينامياتعلىتشهدالإسلامية-المسيحيةبالعلاقات

مجتمعاتالصناعىالغربطورالثانيةالعالميةالحرببعدففيما،النظامعنالناس

.أالمترجم1.والظلامالنوربينالصراعقوامهاثنولةبمقيدةالإيمانإلىدعاالذىالفارسىمانىإلىنسبة(*)
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ثقافاتطىنشئواالذينالناسملايينفالتقى،والثقافاتالعرقياتمتعددةمفتوحة

واحد،عالمىمجتمعمنجزءايشكلونمتزايد،نحوعلى،وأصبحوامقا!فة

أصولمنأفرادمعصداقاتبتكوينيسعدونالمتنوعةالخلفياتذووالأفرادو!ان

.10م"الآخرأنهاعلىالسابقفىتعرفكانتربماجماعاتمنجاءوامخ!ثقافية

وأخذوا،الاجتماعىالتقدممنأصيلكجزءالانفتاحهذاإلىينظرونالناسوأخذ

5ححالا!مأء!،أ8"4لأ08(4!س5أ125لعلمنةا"لفرضيةالعالمىبالصدقباطراددؤمنون

لحملةواالعالمىالتجارةمركزتدميرءجاثم،الإنسانىالتقدممنجزخابحاعتبارما

فىالرمائناحتجازوعملياتوالراقأفغانستانعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتبقيادة

جانبمنللقوةالاعتباطىوالاستخدامالفلسطينيةالانتحاريةوالتفجيراتالشيشان

لاالتطوراتهذهإنالمهد.مرحلةفىيزاللاكانالذىالتفاؤلهذالتئدإسرائيل

مجتمعةالاعتبارفىتوضععندمالكنها،والإسلامالمسيحيةبينبصداممباشرةترتبط

.(3أءحا-ط!،هال22002)فعلأيحدثكهذاصداقابأنانطباغاتعطى

المتحدةالأممفىيعملالذىالأمريكىاليهودىلصديقىالشخصيةالقصةإن

الشخصهذاكان020؟سبتمبرمنعشرالحادىقبل.الاتجاهاتفىالتحولاتتظهر

ويهودمسلمين-المفكرينمنالثقافاتمتعددةحلقةإلىالانضمامفىإشباغايجد

الشرقمشكلاتيناقشون-المتوسطالبحرحوضدولمنالغالبفىومسيحيين

عشرالحادىأحداثأصبحتعندماانتهىذلككللكن،المياهأزمةبخاصة،الأوسط

قراءاتوهى،للأحداثالخاصةقراءتهمنهملكلكان.مناقشاتهمبؤرةسبتمبرمن

فىالرببعضفأخذ،محددةوجماعاتتقاليدإلىبالانتماءالشعورتعكسكانت

المتحدةللولاياتناقدموقفتبنيهلعدماليهودىصديقهمبشدةينتقدونالمجموعة

إلىفقطيؤدصلمذلكإن،الإرهابيةالأعمالهذهإلىسياساتهماأدتالتىوإسرائيل

العقلياتبامتزاجالرجللإيمانتقييمإعادةإلىكذلكأدىبل،قيمةصداقةضياع

الجذورعميقةعقليةبأبنيةترتبطالآراءصراعاتإن.الحداثةبعدماعالمفىالمختلفة

والأشياءوالمحادثاتللأخبارويمكن.بمفردهمناكليبنيها،الحضاريةالتخومحول

الفكرية،الألمعيةأبراج،العاجيةأبراجهممنالناستخرجأنوتقالوترىتسمعالتى

حياتهم.مدارعلىبنيتلعقليةأعمقطبقاتإلىوتعيدهم
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نيويوركفىالإرهابيةالهجماتمثل،العالمفىهامةأحداثتسيطرعندما

خيالعلى،الشيشانأوالشرقيةتيمورأوكوسوفوفىالعسكريةالحملاتأوواشنطن

منغيرهادونمعلوماتالتقاطفىانتقائيينالناسيكونالعالمحولالناسملايين

الفرشسية("ديبلوماتيك"لوموندصحيفةفىئقرأفما،الأحداثهذهحولالمنتشرالخطاب

الشرقفىالأمريكيةللسياساتالناقدبمدخلها،المثالسبيلعلى،0220-030؟عام

الولاياتفىالسائدالاتجاهتمثلالتىالدورياتطريقةعنبنتمدةيختلفكان،الأوسط

يكونالأخباريجمعونعندماوالناس.الأحداثتغطيةفى،أوروبافىوحتى،المتحدة

المسيحية-للعلاقاتالعقليةأبنيتهممعيتفقءآرامصدرلاختيارفرصةأمامهم

إحداثفىيقبلونهسوفالذىالمعلوماتنوعالناسيختارالحقيقةففى،الإسلامية

الإسلامية.-المسيحيةللتخومالعقليةلبنيتهمالتشكيلمنمزيد

فىالناسينخرطعندمائبنىالإسلامية-المسيحيةللعلاقاتالعقليةالأبنيةإن

ونتيجة.الجماعيةوذكرياتهمخبراتهم،تقييمإعادةأوتقييمأوحول،التحدثأوالكتابة

حلقةتنشأمعينةأفعالتحقيقيكونوالشفهيةالمكتوبةللتصريحاتالنهائىالهدفلأن

والعلاقاتالمطردةوالممارساتللبشرالعقليةالقوالبتشملالمتبادلةالقتيراتمن

يكونعقولهمفىللواقعالناستأملطرقفىالتماثيرعلىقادرايكونومن،الاجتماعية

فغالتاالمترويةالقناعاتعنالنظروبصرف.الاجتماعىالواقعفىالقئيرعلىقادرا

الناستصرفطريقةخلالمنوالتعاونالصراعبينالنهائىالاختياريتحددما

التصريحاتإن.بيئتهمفىالعينيةللأحداثفعلهمردوطريقةالعينيةالظروففى

الشعبيةالاتجاهاتتعكسالقئيرذووالأشخاص،الحساسةالمواقففى،يقدمهاالتى

على،0220نوفمبرففى،الاتجاهاتهذهعلىقوىتأثيرلهايكونوكذلك،الكامنة

كانوعندماموسكو،مسارحأحدفىالشيشانيةالإرهابيةالعمليةوبعد،المثالسبيل

المتمردينبوتنفلاديميرالروسىالرئيساتهمالعراقعلىالأمريكىللهجوميستعدالعالم

و"حاملىالمسلمينغيرلقتلعمياءخططابتبنيهمصراحةوالنتمينتهمانيينالإسلاميين

تعليقاالروسىالرئيسأبدىالغربىالإعلاممعلهمقابلةوفى.()المسيحيين"الصليب

ترجمة.دونبوتنمترجمتركه،الإسلاميةالعاداتحوللائقغير
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مستعدونفنحنالختانعمليةوتجتازراديكالياإسلاميا)8(تصبحأنأردتا!!""

هذافى!ونمتخصصونلدينا،المذاهبمتعددبلدإنناموسكو"فىلا-شقبالك

بطريقةالعمليةلكيجرواحتىالمتخصصينأولئكأوصىوسوف.المسائلمنالنوع

،(!ط3ء"05.؟8072!حكا!م5:2002)"ثانيةمرةتنمولأجزاءاهذهتحجعللا

زعيملادنبنلأسامةتنسب،مسجلةصوتيةرسالةأثنتتقريتاالوقتنفسفى

كر!0220ساموموسكووالكويتاليمنفىالإرهابيةالهجماتعلى،.""!القاعدة!طيم

:المتحدةالولا!ات!اءوحذرت،العالمحولالمسلمونبهائعاملالتىالطريقةعلى

بوش،وجورجالأمريكىللرئيسالعامةالحملةمقابلوفى؟ا.نقتلكمسوفتقتلونناام!"ا

تطويرتنوىالتى(وإيرانالشماليةوكوريا)العراقالشر"ا"محوردولأسماهماءلى

الانضمامتريدولاالجديدالدولىالنظامبقواعدالالتزاموترفضشاملدمارأسلحة

حمزةأبوالراديكالىالمسلمالدينرجلطرحذلكمقابلفىالجديد،العالمىللنظام

التىوالهندوإسرائيلالمتحدةالولاياتضمالذىالشر""ا"ائتلافمننسختهالمصرى

فىالمتطرفةبآرائهيبشرلسنواتظلالذى،المفوهالإمامهذاأعلن.الإسلامتطوق

فى"كولومبيا"الفضاءمكوكانفجارأن،المتحدةالمملكةفىفينزبيرىمتنزهمسجد

وإسرائيلى.وهندىأمريكيينيحملكانالمكوكلأن،اللهمنعلامةكان0320فبراير

فلسطين.تسمىمدينةفىسقطالمكوكمحركأنعنفضلأ

كما.المتزايدالتوترأوقاتفىالسياسىالخطابيميزالمبادلاتمنالنوعهذاإن

المسيحية-التخومجانبىكلاعلىالاتجاهاتفىتبادليةهناكأنعلىيؤكدأنه

فىالناسلملايينبالنسبةالكراممرالمؤلمةالرسائلهذهمثلتمرلاوعموقا.الإسلامية

للخوفقابليةلديهاالتىالحديثةبعدماالغربيةالمجتمعاتفىأو،"العربى"النتمارع

نأيعتقدونالمتقدمةالغربدولفىكثيرونأناسهناكزالفما.العدوانى"الآخر"من

المسيحيةتبشرفيما:التعاليمفىيكمنوالمسيحيةالإسلامبينالأساسىالاختلاف

لأنوذلك،لديناعليهالمتعارفبالتمييز".إسلاميا!وليس،الإطلاقعلى.مسلغا".ايقصدكانبوتنأنمؤكد(")

.أالمترجم1،إسلاميينئشمونمنعلىتقتصرلاالختانمثلممارسات
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منمؤلاءوأمثال.،.المسلمإيماندعائمكإحدى"الجهاد"القرآنيفرضبالحب

دوافعتوجههمالأصوليينالمتطرفينأنحقيقةتفوتهمالسطحيةالرؤىأصحاب

أسياسيةأ"نصيةا"فوقأخرىاهتمامات"؟توجههمفالإرهابيون.نصوصوليسسياسية

العولمةعصرففىذلكومعا،لاا(.اأ4!ال46:2002)"النصوصفىعنهيبحثونماليجدوا

الحديثةالاتصالاتخلالمنتنقلإذ،الأخرىهىعالميةالمانويةآراؤهمتصبح

الكبيرةالقفزةأنالواضحومن،(لو5"*"لاطء!اك52ءل!80؟89)"الكونية2"القريةفى

وعلى،الطائفيةالعلاقاتنفسيةفىمماثلتطوريقابلهالمالإلكترونيةالاتصالاتفى

،الأخرىهىعالميةالكبيرةالثقافيةالجماعاتبينالحديثةبعدماالتخومتصبحذلك

العالمى،المجتمعنموعنشاذتعبيروهو

والقوقازالبلقانفىوبخاصة،الإسلامية-المسيحيةالتخومدولمنكثيرفى

الشعبيةالكراهيةزالتما،فيهاحيةالعنيفةالصراعاتذكرياتزالتماالتى،ولبنان

على،الحالهوذلك.الاجتماعيةالنفسيةمنجزءاتمثلالمختلفةالأديانذوىللناس

الدارسينمنكثيريودالتىولبنانمقدونيافىالتعدديةالمجتمعاتفى،المثالسبيل

والديمقراطياتالطائفىللتعاونمأمولةنجاحكقصصإليهماينظرواأنوالسياسيين

مناكليكرهنابل"الاو!"إننا.الاحتكاكمنطقةفى(الحصص)ديمقراطياتالاتحادية

فى0220أغسطسفىالمقدونيينأحدلىقالهماهذا"الديناختلافبسببالآخر

وأضاف.سكوبىالمقدونيةالعاصمةعلىالمطلةالجبالعلىعملدقصليبتدشينأثناء

وعلى."بذلكالجميعيذكرسوفالصليبوهذا،مسيحيةأرض"تلكإنالمقدونىهذا

وأقليةمسيحيةأرثوذكسيةسلافيةأغلبيةبينمقسمةوالدولةالمدينةظلتالواقعأرض

الغربية.مقدونيادمرتمريرةطائفيةحربمنعامبعد،المسلمينالألبانمنمعظمها

فهما.بالدينعلاقةلهاليسالصراعهذافىللجماعتينالأساسيةالأهدافأنبيد

وقد.الإقليمنفسعلىمنفصلتينقوميتيندولتينلبناءمتصارعةطموحاتتبديان

بعدمامناطقمعظمفىالأرضفىالحقوقلقكيدوسيلةالدينيةالرموزأصبحت

،المثالسبيلعلىالهرسكيين،الكرواتأنذلكمن.السابقةيوغسلافيافىالصراع

منالذىالتلنفسعلى،المقسمةلوء5ا*آموتسارمدينةعلىيطلصليتاأيخئاشيدوا
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أ!اءبينمن،او!دو،البوسنيةالأهليةالحربأثناءفىالمدينةمدفعيتهح!ضربتفوقه

ا!مهأعطىالذىى!االمنظروهو،نيرتفانهريعبركانعثعانياجصا،أخرى

السلاصة(.اللغاتفىجسريعنى"05،المدينةاستم!نالأول)المقطع!دينة

القوةضمانتستهدفكانتالتى،الصربيةالأرثوذكسيةالكنا!طتفجير!حوحتى

المدىبعيدالحقدي!عات:مشابههدفهاكان،المتطرفينالكوسوفيينللأبانكوسوفوفى

منالمتحاربةالأطرافجانبمنوالمساجدالكنائستدميركانلقد.المقاطعةملكيةعلى

.؟995و؟992عامىبينالبوسنيةالحربأثناءفىالمعتادةالممارسات

منعقدمنأكثربعدلبنانفىالطاثفىالانقسامنفسيةتكشفأخرىقصةثمة

قضاءبالنفطالغنيةالخليجممالكمنالعربالسياحعاود.؟990عامالأهليةالحربانتهاء

2002عاموفى.والجبليةالساحليةلبنانمنتجعاتفىالنفطدولاراتوإنفاقإسازاتهم

وبروماناميرىبيتمدنفىالإجارةقضاءمعتادىمن،الخليجعربمنمجموعةقدمت

فىالروحيةلحاجاتهممسجدببناءالمحليةللسلطاتطلئا،اللبنانيةالجبالفىالمسيحية

غيرلذلكونتيجة.ببرودطلبهمرفضتالبلديةالسلطاتلكن.السنويةإجازاتهمأثناء

ذلكعلىتعليقهمعرضوفى.ترحيئاأكثرأخرىسياحيةمرافىإلىوجهتهمالسياح

المسيحيينالقادةلدوافعالكاولتفهمهعنأكسفوردخريجىمنبيروتمنمسلمعبر

منطقتنا؟".،فىكنيسةيبنىأنأحدهمقررلو"ماذاقائلأ:المحليين

المدفوعة:والانحيازاتالإدراكفجوات

سمةالمتبادلةالعلاقاتوحولالآخرحولطرفكللدىالإدراكفىالفجواتإن

الأشياءتفسرالمختلفةفالجماعات.الإسلامية-المسيحيةالتخوملنفسيةأساسية

ويمكن.مختلفةبطرقالإسلامية-المسيحيةبالتخومالمرتبطةالرمزيةوالأحداث

المختلفةالمواقفإزاءالجماعةنفسداخلحتىتوجدأنهذهالإدراكلفجوات

يهتمون،يكونوالم،المثالسبيلعلى،الأمريكيينفغالبية.المختلفةالزمنيةالفتراتوفى

العربىالعالمينفىالناسملايينأنبحقيقة،020؟سبتمبرمنعشرالحادىقبل
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العالم.حولأمريكانوايافىويرتابونالأمريكيةالسياساتمنيمتعضونوالإسلامى

مستعدينكانواالذينالإسلاميينالناشطينمنصغيرعددتهديداتتجاهلواوقد

معوالعلاقاتالعالمىوالنظامللحقيقةرؤيتهميؤكدواأنلمجردمتهورةبأعمالللقيام

لتوقظالإرهابيةسبتمبرمنعشرالحادىهجماتجاءتثم،المسيحىالعالم

علىتطورتالأمريكيةللثقافةسلبيةصوراإن،تجاهلوهطالماواقععلىالأمريكيين

الإسلامية،الدولفىالأخصوعلى،العالممنكثيرةأجزاءفىكثيرةسنواتمدى

الولاياتكراهيةسببأنعلى.للعالموالأمريكيينالمسلمينإدراكفىالفجوةواتسعت

الممالكفىسواءالمسلمينمنتقديرمحلكانتالتىالأمريكيةالقيمليسالمتحدة

الأمريكية،السياسةلكنها،وباكستانمصرمثلدولفىأوبالنفطالغنيةالعربية

الأوسطالشرقفىالناسمنكثيراإن،الفلسطينى-الإسرائيلىالصراعإزاءبخاصة

وهذا.المؤامرةلنظريةبسهولةويستسلمونالأمريكيةالسياساتفىالشكوكتراودهم

التىالنفسيةتلك،الإسلامىالعالمفىوالسياسيةالثقافيةالنفسيةعنيننتهمأالميل

تلكالإدراكلفجوةالأمثلالعلاجفإنذلكوعلىالقصير،المدىعلىتغييرهايصعب

الرأىفىوالمعتدلةالمقاتلةالمواقفبينالتمييزبلككل،الإسلامىالعالمعلىالردليس

معيعملواأنوالغربالأمريكيةالمتحدةللولاياتالمفيدمنيكونفقد.الإسلامىالعام

الأهميةمنإن.الجزيرةتليفزيونشبكةمثلالشعبيةالإعلاصيةوالخدماتالمعتدلين

باعتبارهمالمسلمينضدتمييزهناكبأنالشعبىالاقتناعخلفالآليةنفهمأنبمكان

الأساطيرهذهلتغييريمكنالطويلالمدىوعلى،مستتطبعالمفى!"الأبديين"الضحايا

بالقنابل،القذفأثرمنأبقىأثرذايكونأن

كانواوالبنتاجونالعالمىالتجارةمركزعلىالهجماتشنواالذينالإرهابيينإن

الذىالنفسىالأثر:للحربالأقدمالإستراتيجىالهدفءوراشىء،كلقبل،يسعون

منكلاتجاهات:المتخيلالفصلجانبىكلاعلىالسلبيةالاتجاهاتيزيدأنيمكن

(ء22ء2أ5+لكلمةالمقابلةالعربيةالكلمةإن.المقتنعينغيرالمسلمينوإخوانهمالأعداء

سلبيةصورعلىالإرهابيونبنىلقد.""التخويفإلىحرفياتترجمالتى؟"إرهاب"هى

الأساسىسلاحهمكان.المواجهةمستوىرفع:النهائىهدفهمأجلمنويستخدمونها
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استخدامالنكنيكيةأداتهمكانتحينفى،الأرواحآلافعلىوالقضاءالعفهو

سبتمبرمنعشرالحادىهجماتبأنهيزبورجفرانسوادفعلقد،السلبيةالصور

التقسيم.خطجانبىعلىللناسمختلفةأشياءإلىتشيررموزضدموجهةكانت0120

والاشصلالوالظلموالقهر،الأولللجانبوالرخاءوالحريةالديمقراطيةقوةتمثلفهى

الحداثةبعدماعصريميزالصدامهذاكا!أ!"(8دا229؟هه:46)الآخرللجانبالأخلاقى

المتنوعة،الخلفياتذوىالناسالمتقدمةوالمعلوماتالاتصالاتتكنولوجياتجمعفيهالذى

مختلفةوقيمأشياءإلىالاجتماعىللتنظيمالماديةالرموزتشيرفيهوالذى

المختلفين"للناس

!أ،ء"ء،575اكأ*5ء3"التصنيفية؟؟الانحيازاتإلىالسياسىالنفسعلمينظر

دوراتلعبالمعنىبهذاالمدفوعةوالانحيازاتالقرار.صنععمليةفىأساسىكعنصر

حاجاتفيهمتعتملفالأفراد،كذلكالإسلامية-المسيحيةالتخومسياسةفىهاما

اءظ(.س!أء294؟997:؟3!)والخارجيةالداخليةالجماعاتإزاءبآرائهمينحازوالأننفسية

منطقةفىالمختلفةالدولفىالسياسىالسلوكمبادئعلىالانحيازاتهذهمثلوتؤثر

إلىالفردمستوىمنالسياسيةالنظموطبيعةلبناءالأساستمثلأنهاذلك،الاحتكاك

صورةفبناء.الخاصةالثقافيةأوالسياسيةالهويةذاتالكبيرةالاجتماعيةالجماعات

غيروالتريف.الحضاريةالتخومعبرالعلاقاتفىهاماعنصرايمثل"للعدوا!جماعية

فمصطلح.الاجتماعيةوالعلاقاتالصورءبنايسهل""الحضارةلمفهومالواضح

هذاصيغوقد.مغرضبشكلاستخدامهويمكنغامضاواقعايستدعى"9"الحضارة

بينللمقابلةالقديمالنموذجيعكسكانلكنه،الأوروبىالتنويرسياقفىالمصطلح

وغالتاومنحاز.سلبىتعريفالحضارةتعريفإن.البرابرةو""هم"المتحضرين""نحن"

"بربرى!..أومتحضرغيرأنهعلىئصورالذى"الآخر"معالمقابلةحيثمنيصاغما

العلمفىالحضارةمصطلحاستخدامطريقةا*للاا!25،ءأ"(؟99؟:239)ولرستينيفند

قائلأ:،الاجتماعى

وئعادوتنحلئبنى،تاريخيةعقليةكمركبات""الحضاراتإلىننظرأن".ينبغى

علاقةعبرخصوصيتهاتأكيدإلىبالحاجةالجماعةلشعورنتيجةبناؤها
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أدتالحضارة"اإنيقوللاتيمورأوينكانوإذا،أخرىجماعاتمعثنائية

؟إنقائلينالنقطةهذهنفسصياغةنعيدفإننا"ا،البربريةظهورإلى

منإلاالفرديوجدلاكماتماما،"اأخرىحضارةظهورإلىتؤدى"الحضارة

ا!ول(.مءا"أح(19845:؟62)"(ني)رخآلامععلاقاتهخلال

معمتضادةأنهاعلىإليهاالنظريمكنالتىللحضاراتالمتوازىالوجودإن

العالم.فىللأشياءالمنطقىالنظاممنجزءايشكلبعختابعضها

سياقهوفىالجماهير،نفسيةفىقويةبجذوريضرب""الحضارةمصطلحإن

،الغربفىالناسمنفكثيرو"هم"؟."نحنا"بينبالتمييزمجدداالمصطلحيرتبطالمعاصر

.متنافرةعقلياتةل"اسممجتمعاتهمفىالمهاجرينمشكلةأنيرون،المثالسبيلعلى

ماوهو،الغربيةالمجتمعاتفىالمسلمينالمهاجرينلدمجشرطاالعقليةتغييرويعتبرون

صراحة:جالتونججوهانعنهيعبر

بينيجمعواأنالممكنينللمهاجرينيمكنلاأنهتوضحأنالدولعلى"يجب

أرادواإذا،عليهمأو،بثقافتهمويتمتعواأوطانهمفىيبقواأنفإما:الاثنين

دخوله،إلىيسعونالذينالبلدمعطيبةعلاقاتعلىيكونواأن،الهجرة

دونالبلدهذاأغراضخدمةالأولالمقاموفى،لثقافتهالواجببالتبنى

غيرهاأوخاصةلغاتتدرسمدارسقبيلمنمعنىلهاليسأشياءانتظار

.(!ك!1(اد"9؟99ـه:184)"اللمهاجرينالتفضيليةالمعاملةأشكالمن

السلطةنوىالناسمنكئيراختياربأنههاليداىفريديصفهماحقالهيرثىمماإن

.(!ي*االأ*كاأ28:2002)واشعالها"منهالتربحبل،الصراعيقاوموالا"ابأنوالتعليملصوتوا

الدين،رجالوكذلك،والروائيينوالمؤرخينالمراسلينإلىذلكفىالاتهامبإصبعويشير

وظيفةتمارسوأنانيةمدروسةغيرتقاريرونشرلدعوتهمنهمكللخيانة

المتعمد.التحريض

9"أ،داهم5تفضيليةكجماعة،ودينىثقافىمركبإلىلانتماءباالشعورإن

إلىوتتحولئبنىالتى،الهوياتتلكومثل.الجماعيةالاجتماعيةالهويةمنشكلايعد
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هـلىمؤك!ة،المجتمعفىنظامعنصرتمثل،الاجتماعيةالمعارساتخلالمنل!تين

خلقخلالفمن.العالمىللمجتمعالبنائىوالتنظيمالحضاريةالانقساماتبينالارتجاط

معلومات"توفرإذالتنبؤ،علىالقدرةمندرجةالاجتماعيةالهويةئديخلبالنظامالش!ر

فىيتصرفواأنيمكنوكيف،المحددةخصائصهمهىوما،الفاعلونهممنول

الاجتماعية،والتوقعاتالعلاقاتفإنذلكومعأ"ه(.؟998:؟58)"الاجتماعيةالتفماعلات

التاريخيين،والتطورللتغيرتخضع،الاجتماعيةالجماعيةالهوياتبنيةفىا!مورة

وهو؟"الآخرون"،ومن"انحن"منحولللمعلوماتالمستمرالتحديثيستلزمماوهو

الدافع،هوالبحثهذاكان.توترايتضمنماغالتاالذى،الجماعيةالهويةعنالبحث

الحربفىتلكأوالميليشيالهذهانضمواالذينللشبابالفرديةللاختياراتضلأ،

الأمريكىالرئيسمخل،بتبسيط،استدعاهالذىنفسهالمنطقوهو،اللبنانيةالأهلية

يختارواأنالدولكلفىالسياسيةوالشخصياتللأفراددعوتهفىبوش.وجورج

وأالإرهابضدالمتحدةالولاياتتقودهالذىالائتلافإلىإماالانضمامبين

الإرهابيين"إلى

تعريفدياعادةتريفأثناءفىالحضاريةالتخومعبروصوركلماتحربدارتلقد

.بالكلماتلفسرعندمااجتماعيامعنىتكتسبوالصور،الجماعاتوعلاقاتالهويات

المسلمونيراهاالتىوالشيشانوالبوسنةفلسطينفىالمعاناةصورذلكأمثلةومن

زعيملكلماتتحتاجذلكمعلكنها.الجرائدوصفحاتالتليفزيونشاشاتعلىيوميا

بحياتهمويضحوامتطرفماتنظيمإلىالساخنةالعقولبعضتنضمحتىكاريزمى

وثمةفعل.إلىتقودأنمؤثرةصورةلأىيمكنفلاوإلا،الظالم"1"الآخرضدالحربفى

ىأيعلنلم.والبنتاجونالعالمىالتجارةمركزعلىالمدمرالهجومصوروهوآخرمثال

الأمريكية-الإدارة-الضحيةربطتهاثم،الهجماتهذهعنمسئوليتهحركةأوتنظيم

المعركةحولالتصريحاتءتجاثم.بذاتهوسبببعينهاإرهابيةوشبكةمعينينبأناس

الرديجبالذىالمتحضرالعالمعلىوالهجومالشرضدالخيريقودهاالتىالكبيرة

الناستخيلماوسرعان.الصميمفىالشعبيةالنفسيةلتمس"اصليبية؟"بحملةعليه

نسوية،رأسأغطيةأوعماماتيرتدونالذينأولئكضدواسعةانتقاميةأعمالا

دمار،منذلكيصحبفيماتفكيردون
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الحضاريينالمركبينمنطرفكلتقييمعلىفحسبتقتصرلاالإدراكفجواتإن

مكاناباعتبارهاالإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقةلإدراكميلأيختاهناك،للآخر

تماما.تجنبهيجبمكانباحتضاروالفقر،والعنفالتعصبيسودهومتخلفا،خطرا

والمسلمينالمسيحيين،الاحتكاكمنطقةيسكنونالذينالناسإلىالنظريتمذلكوعلى

والممالكوروسياالغربساكنويبنىخلفيتهمقابلفىآخر"11أنهمعلىالسواء،على

اء5آ-ح8"89،!الا،!ملأمالتهنيئيةالذاتيةصورتهمأخرىودولالشرقفىبالنفطالغنية

محاطةأوروباأنالأوروبىالاتحادفىالناسبعضيرى.والغنيةالمستقرةللمجتمعات

دينيةبصراعاتوحافلةتاريخياوعنيفةمتخلفةمناطقوهى،"عنيدةصراعات"بمناطق

،(،أح"+هاد"24:ههه42)عليهاللتغلبمكانيةإهناكأنيبدولاهوياتوصراعات

الداخليةالبلقانجماعات"إن:التالىالنحوعلىالمشكلةتودوروفامارياتصف

ليسذلكمنبدلأتصورلكنها،مكتملغيرآخرجعلتهاربماالانتقاليةوخاصيتها

"اوالعرقا"الدين:لسببينوذلك،ومحتقرةمهمنت!ةأخرىأنا،مكتملةغيركذاتبلكآخر

هذهبقوةلتعززالسابقةيوغسلافيافىالحروبجاءتثم!7ءمءكا!3(،؟997:؟5،؟8)

.الاحتكاكمنطقةحولالسلبيةالصورة

أشياءبين،تاريخياركزتالأوروبىالدمجفكرةأنعلىالمراقبينمعظميتفق

معالإستراتيجىوالتحالفوالبروتستانتيةالكاثوليكيةالمسيحيةالحضارةعلى،أخرى

أعضاءلقبولمقاومةالأوروبيونأبدالقد.(لو،ء7ء3(ء.ا*؟65:993)الشماليةأمريكا

تشيرالأوروبىالاتحادتوسيعوقصة.الإسلاممعالمحيطيةالاحتكاكمنطقةمنجدد

والمسيحيةالغربيةالمسيحيةالعوالمبينالجوانبثلاثىالانقساممنطقإلىمجدذا

وبولنداالتنتهميكبجمهوريةالغربيينالمسيحيينقبولمرفبينما.والإسلامالنتهمرقية

دائغائنظر،الكراممرورالاتحادفىالثلاثالبلطيقودولومالطةوسلوفنياوالمجر

على.إستراتيجيةلأسبابالأولالمقامفىوئجاز،الأرثوذكسيةالدولقبولإلىبارتياب

مؤسساتهادعمأجلمن؟98؟عاماليونانالأوروبيةالجماعةقبلتالمثالسبيل

النتهميوعية.العةضدأوروبامنالإستراتيجىالجنوبىالجناحوتقويةالوليدةالديمقراطية

،اليوناتضمعنسنواتمدىعلىدبلوماسيةسياسيةشائعاتترددتحينفى
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المتاعب،منالكثيروسببالقليلإلايقدمولمالكثيرعلىحصلالذىالشاذا!صهموك!ذ

ضمكانكما.البدايةمنذالبلدهذاقبولينبغىكانماإنهتقولأصواتهناكوكانت

خلالمامنوفقطكبير،جدلمحل،عاليةمستوياتإلىفيهاالدخلوصلالتى،قبرص

.0230!يسمبرفىالأوروبىالاتحادمنالدعوةإليهاؤجىأثيناجانبمنالمتواصلا!همغط

العثمانيين،بعدمامنطقةمنأخريانأرثوذكسيتاندولتانوهما،ورومانيا!دفارياا!أ

بهذااعترافأنهاعلىإليهائظرحركةفى،؟999عامالانضماممفاوضاتبدأتا!قد

ذلك،مع،لكنهما.السابقةيوغسلافياحولالديمقراطىالاستقرارحزاملتقوية،الحق

توسيعموجةمناستبعادهماتماللتينتركيا،جانبإلى،الوحيدتينالمرش!سينكانتا

الدخلمستوياتانخفاضهوذلكتفسيركانوربما،الأولىالأوروبىالاقحاد

الأحيانبعضفىئرجعالتى،والاقتصاديةالقضائيةالنظمفىالبنائيةوالمشكلات

وبلغاريا،لرومانياالتاريخيةالسياسية!افة

الاتجاهاتفىكذلكتوجدالإسلامية-المسيحيةالتخومفىالإدراكفجواتإن

اللتان،البلقانيينالمسيحيينالمؤلفينروايتاذلكأمثلةومن،البلقانشعوبأدبنحو

التخومتاريخموضوعتعالجاناللتان-"ادريناو"جسرالنير"،"تحت-ذكرهماسبهت

البلغاريةالثورةتصفالتىالنير"،"تحتفازوف،إفانروايةإن.الإسلامية-المسيحية

الكلاسيكيةالأعالمنتعدالدماء،منبحرإلىالعثمانيونحولهاالتى1876عامالبائسة

القوميةالنزعةمنالروايةاستوحيتوقدعنتهمر.التاسعالقرنفىالبلغارىالأدبفى

ضدالمسيحيةالبلقانيةالأممكفاحهدفأنعلىأكدتالتىالرومانسيةالبلقانية

.المستنيرةالأوروبيةالأممأسرةإلىالانضمامكانالمسلمةالعثمانيةالإمبراطورية

2ءكا!ء*أ!"الهيردرىالولعبهذايعجبونالوقتذلكفىالغربيونالمفكرونكانوبالفعل

البريطانىالليبرالىالسياسىمقالاتمناتضحكما،البلقانيةالشعوببينبالحرية

منالنسخةهذهزيارةبإعادةالغربفىالمعاصرينالمؤرخينبعضوقام.جلادستون

العثمانيةالإمبراطوريةوأنوجود،لهيكنلم"النير"أنوأكدوافاونف،وأعمالالتاريخ

اكتسبلقد.والقومياتالعرقياتمتعددسياسىككيانمعينةشرعيةلهاكانربما

يوغوسلافياخلافةعلىالمدمرةالحروبضوءفىزخقاالبلقانيةالقوميةالنزعةنقد
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بعدمامنطقةفىالقوميةالنزعةأنهوالرئيسىالاتهاموكان،التسعينيياتفى

للناسمتزايدنحوعلىينظرونوأخذوا،السلطويةإلىالليبراليةمنانحطتالعثمانيين

وبخاصة"؟الآخرا"،أنهمعلى،ءالسواعلىوالمسلمينالمسيحيين،الاحتكاكمنطقةمن

التخومإلىوالتحولاتالحداثةبعدمامزيجزمنفىقوميةقناعاتعنيعبرونعندما

حولللغايةسلبيةتعليقات؟997عامفىسمعتوقد.الحديثةبعدماالجديدة

لهكانماالكتابهذابأنشعوروانتابنى.البوسنةمنالمسلمالجزءفى"ادرينااجسر

.أالتاريخيةالمراجعةهذهبعدأىأالتسعينياتفىنوبلجائزةعلىيحصلأن

المناطقفىالإسلاممعللصراعالتاريخىالتفسيرفىجوهرىاختلافثمة

والمسلمةالمسيحيةالجماعاتأدوارأنكما،الإسلومى-المسيحىالاحتكاكمنالمختلفة

ففيما،المختلفةالعالمأجزاءفىمختلفةبطرقإدراكهايتموالسيطرةالقهرحيثمن

المسيطرةالقوةأنهمعلى،الإسلامىالعالماستعمرواالذين،الغربيينإلىئيظركان

للمسيحيينبالنسبةالظالمةالإمبراطوريةالقوةهمالمسلمونكان،قرنينمنأكثرمدىعلى

أساسيادوراالمذهبيةالهويةلعبتفقدقبلمنأوضحناوكما.البلقانيينالأرثوذكس

المسيحىالدينانلعبلقد،الأوسطوالشرقالبلقانفىالقوميةالدولحدودتعيينفى

فىالصراعاتفىالأقاليمعلىالقومىوالكفاحالذاتتعريففىهامادوراوالإسلامى

للهوياتيمكنكيففهمفىصعوبةيجدونالأحيانبعضفىالغربيينإن.الاحتكاكمنطقة

،الاحتكاكمنطقةفىالناسأفعالتدفعأنالجماعىالتحرروأفكارالخاصة

الاحتكاكمنطقةإلىالأخرىهىتنظرالإسلامىالعالممنالثريةالقلبمنطقةإن

المسلمين.كرامةانتهاكفيهيتم،والقلاقلبالصراعاتيتميزخطرمكانأنهاعلى

والقوىأوروباعلى،التاريخمرعلىتركز،الإسلامىالعالمفىالسياسىفالانتباه

العالمفىالمسيحيةوالأقليات،جبهةكخطإليهائنظرالاحتكاكمنطقةوكانت.المسيحية

الصراعهىاليومالأساسيةالمشكلةتزالفلاذلككلورغم،خامسكطابورالإسلامى

إلىقوميةدولةوبناءالإقليمعلىصراعقضيةمنتحولالذى،الإسرائيلى-العربى

فىالوجودإلىإسرائيلدولةظهرت.المختلفةالدولفىالناسلملاييننفسيةمشكلة

قوىمربعأومثلثئوجدجديدةحضاريةكتخومالعشرينالقرنخمسينياتمنتصف
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الإسلام!نالنشطاءيؤكدذلكومع،واليهوديةوالإسلاموالغربيةالشرقيةالمسيحيةجديد:

امتدادمجردبل،والمسيحيةالإسلامجانبإلىذاتهافىحضارةليستإسرائيلأن

نأحقيقةالصعبمنإن.الأوسطالنتمرقعلىللسيطرةتسعىالتىالألهد!بيةللثقمافة

والجماعاتوأمريكاالغربمساعدةدونالطويلالمدىعلىإسرائيلدولةبقاء!سل

نفسهاعلىتقطعالإسلوميةوالدولالعشرينالقرنعشرينياتفمنذ،العالميةاليهودية

النتانجعلىبقوةبثقلهيلقىيزاللاوهو،فلسطينإزاءبهاالوفاءتستطيعلاعهودا

كثيرةأساطيروهناك،الإسلامىالعالمفىالسلطةعنالشعبىللانفصالالسياسية

الشرقسياساتفىالأساسييناللاعبينأحدكسنجر،هنرىقال.الصراععليهايقوم

فىجهدهبفضلومصرإسرائيلبينالتوسطفىنجحإنه،العشرينالقرنفىالأوسط

عودةجاءتثم،الأولالمقامفىنفسيةالمشكلةبأنالساداتالمصرىالرئيسإقناع

تقلصلتظهرالسبعينياتفىكسنجرإليهادعاالتىالواقعيةالسياسةإلىالسادات

الفلسطينية،القضيةباسمإسرائيلمعالمواجهةفىبالاستمرارمصراهتمام

انحيازاتعلىالآخرهويقومالاحتكاكمنطقةفىالسياسىالإسلامظهورإن

الإسلاميةفللنزعة.شعورياتطويرهاتمإدراكفجواتعلىالغالبوفى،مدفوعة

"الآخر".سيطرةتحتالوقوعمنالخوفمنهاالقلبفىلكن،ومتنوعةكثيرةمصادر

الجذورذاتالأمنعدممشاعرعنناتجةالغالبفىتكونالإرهابيةالأعمالحتى

بالتقدممقارنةمتخلفةالإسلاميةالمجتمعاتبأنفالوعىالجماهير،نفسيةفىالعميقة

للإسلامالرئيسيةالمصادرمنللغربوالثقافىوالاقتصادىوالعسكرىالتكنولوجى

بوضوحالتسعينياتفىالإسلامىالعالمفىالكبرىالتطوراتأظهرتلقد.السياسى

الاستقلالبعدماعقودفىالعلمانيةالقوميةالنخبتبنتهاالتىالتنميةسياساتحدود

التحديثوعودفىالأملخيبةالأساسيةالتطوراتهذهمنكان.السابقينالمستعمرينعن

وظهور؟979عامإيرانفىالشاهنظامإسقاطإلىأدىماوهو.الغربىالنوعمن

المراقبينمنكثيردهشةدواعىمنكانوقد.وماليزياوتركياالجزائرفىالإسلاميةالنزعة

الإسلاميةالنزعةإن.ناجخافيهاالتحديثبداالتىالدولفىالإسلاميةالنزعةتزدهرأن

والسياسية،الاجتماعيةالشئونفىللإسلامأكبرمكانةعنتبحثسياسيةكحركةظهرت

.فساذاوأقلعدلأأكثروسياسةمجتمععنكذلكوتبحث
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الإسلامية،السياسيةوالحركاتالنظمواجهت،الثمانينياتفىالأوليةالدفعةرغم

بإمكانيةيتعلقفيماشديدةقيوذا،والسودانإيرانفىالتىكتلك،التسعينياتفى

جبهةووجدت،الشعبىوالدعمالزخمإيرانفىالإسلامىالنظامفقد.انتشارها

عنوالعجزالمجنونالعنفمنمفرغةحلقةداخلنفسهاالجزائريةالإسلاميةالتحرير

الإسلاميةحماسفقدتفلسطينداخلوحتى،الشرعيةالسياسيةالحياةإلىالعودة

ععليةفىالمبادرةالثانيةللمرةعرفاتأخذعندماالرائدةالوطنيةالقوةباعتبارهاثقلها

جانبمنالقمعإلىاللجوءوكان.الثانيةالانتفاضةفىبعدوفيما،إسرائيلمعالسلام

إلىالإسلاميينالمتطرفينأعادماهو0020عامبعداليمينيةشارونأريلحكومة

الوطنيةالسلطةخلفيةعلىلهم،المميزالانتحاريةالتفجيراتبأسلوبقوتهمسابق

والمهانة.المحبطةالفلسطينية

المعادىالاتجاهذلكفى)بماقوتهامنكثيراتركيافىالإسلاميةالحركةفقدت

نجاحمنانتقلتوإنحتىالجينتى،معصراعهابعد(للإمبرياليةوالمعادىللغرب

أولالرفاةحزبكان.الفسادومقاومةالشعبويةخطابأرضيةعلىآخر،إلىانتخابى

أتاتورككمالقمعأنمنذ،التسعينياتمنتصففى،السياسىالإسلامرايةرفعمن

البرلمانيةالانتخاباتفىالأصواتمن%2؟بالحزبهذافاز،العشرينياتفىالدين

،؟999أبريلانتخاباتفى%؟5ب،الفضيلةحزب،خليفتهفازحظرهوعند.1995عام

السابق(البرلمانفىمقاعد3)منبرلمانيامقعدا؟30بالقومىالعملحزبوفاز

المحظور.الرفاةلحزبالوحيدالبديلالقوميينفىرأواالإسلاميينمؤيدىلأنذلك

ك!ححأكالاكا(.؟999:؟89)تركيافىوالإسلامالقوميةبينالعضىالارتباطيؤكدالتطوروهذا

حقيقةمنتنبعتركيافىالإسلاميةالنزعةمعالمعاصرةالمنتهمكلةأنهنترشيرينتؤكد

م!،"دا*(.1995)العلمانيةمعجنبإلىجنباالعرقيةالقوميةعلىتقومالكماليةأن

بينالحربمثل،اليومتركياتواجهالتىالمنتمكلاتمنكثيرابأنالإسلاميونيدفعفيما

غيروالتوزيع،المختلفةللمناطقالمتوازنةغيروالتنمية،المسلمينالاكرادمعالإخوة

بالإسلامالتركيةالقوميةتمسكتلوتجنبهاالممكنمنكان،الجديدةللثروةالمتساوى

.العرقوليس
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ه*3حزبحقق،اليومعالمفىوتحديثاتصنيغاالإسلاميةالدولأكثر،ماليزيافى

محاضرالوزراءرئيسمتحديا1999نونمصبرانتخاباتفىهاماانتصاراىم!د..إلا

فىالس!ةإلىالحزبهذاوصل،معتدلإسلامىمجتمعفىالسحطيثبطلحمد،

ذلكفىبما-الشريعة-الإسلامىالقانونفيهماوأعملوترينجانوكيلانتانولايتى

؟"غيرالتسليةوأماكنالكحولياتحظرتمكما،والسرقةالزناعلىالإسلاميةا!وبحات

بالفرصوعيهموازديادأعمارهممتوسطزيادةمعماليزيافىالناسإنا!تشمة".

ولعلمصمد،لمحاضرالأبويةالطرقعنسيتحولونالاقتصادىالنمويقدمهاالتى

،الإلهامعنبحئاالتقليديةالدينيةالهويةإلىيتحولالطموحالشبابأنهىالمفارقة

بلدانمنالبلدهذافىالاجتماعيينوالاستقرارللسلمضخمةتهديداتيخفىماوهو

الثقافية.التعدديةعلىالقائمالثالثالعالم

البنائيةالمشكلةنفسوالماليزيةوالتركيةوالجزائريةالإيرانيةالمجتمعاتتواجه

الثروةمعالتعاملعلىالقدرةعدم:الإسلاميةللنزعةالمتناميةالشعبيةإلىأدتالتى

،النت!اهحكمأثناءفىإيرانفىالريعى"9"المجتمعكان،عادلةبطرقحديئاالمكتسبة

صادراتعننتجتالتىالجديدةللثروةمتساوغيربتوزيعيتميز،المثالسبيلعلى

حولالشاهفكرةأفرغتالريعيةالعقليةإن.الاجتماعىالاضطرابأثارماوهو،النفط

منجديدةحكوميةعاملةطبقةوخلقالتصنيعخلالمنجديدعملميثاقوضع

تمثلالخليجفىالريعيةالدولفإنالمسيحىالغربمعالعلاقاتحيثومن.معناها

تميزوبالتالى،الذاتلصورةمتعاليةبنيةسعيد:إدواردعندالاستشراقمفهوممقلوب

الذينالإيرانيينالمفكرينبعضموقفهوذلككانوربما.الأدنى"الآخر"اعناختيارى

وماليزياتركيافىأما.(!42525ءأداأ؟29:996)الخومينىاللهلآيةالإسلاميةالثورةأيدوا

الناتج،السريعالاقتصادىالنمومنجاءتإذ،مختلفاالجديدةالثروةمصدركانفقد

كبيرةتفاوتاتكانتالنتيجةلكنالتصدير،علىالقائموالاقتصادالتصنيععنالغالبفى

والشعبوية،السخطالىأدىماوهو،متوازنةغيرإقليميةوتنميةالدخلمستوياتفى

السابقةالاستعماريةالقىمعالقديمةالمواجهةأشباحأخذتهذهالإحباطخلفيةوعلى

الإسلامية.السياسةمعاتىإلىثانيةطريقههاالغربفى
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كثيرةعقودبعدبالفعلتتراجعالإسلاميةالنزعةموجةكانتالتسعينياتبدايةفى

فىالحاكمةوالنظمللغربالذعرتسببالمسلمينالإخوانمثلتنظيماتفيهاكانت

الإسلاميةالمجتمعاتفى""؟القوميةالإسلاميةالنزعةكانتالسواء،علىالأوسطالشرق

الأولى،راديكاليتهاعنمتخلية؟اديمقراطية-"اجتماعيةتصبحلأنطريقهافىالمختلفة

السياسيةالنظمداخلالشرعيةعنيبحثونالإسلاميونكان.تركياحالةأوضحتكما

الاقتصادىالمجالوفى،الشريعةتطبيقإعادةضرورةعلىبعضهمأكدلهمانحتى،المؤسسة

حكمظلفىإيرانحالةفىكما،الدولةباشتراكيةإمايتقنعالإسلامىالخطابكان

.(*ءأل؟78:994)الإنتاجوليسالمضاربةعلىالقائمةالاقتصاديةالليبراليةأوالخومينى،

الحربنهايةمنعقدمنأكثربعدجديد،منالتطرفبرزمفاجىوبشكلذلككلورغم

الصراعتصاعدكانهك،ءهوراالسببالدقةوجهعلىنحددأنالصعبومن،الباردة

عرفناهاكما،الأيديولوجياتتاريخنهايةبعدالأيديولوجىالفراغكانأم؟فلسطينفى

اكتشافيعيدواأنعليهمأنالإسلامىالعالمفىالناسوجدأن،العشرينالقرنفى

طموحاتصراعالصراعهل؟الآخرينجانبمنوالسيطرةالمساواةلعدمتفسيراتهم

اتجاهظلفى،وتركياالجزائرفىكما،اجتماعيةمظالمأم،فلسطينفىكما،قومية

قوةإلىالأوسطالنتصرقفىالصراعيضيفحيث،الغربعليهيسيطرالذىالعولمة

الحادىفىوالبنتاجونالعالمىالتجارةمركزعلىالهجماتكانتأم؟الإسلاميةالحجج

حربتها-رأسكانتحيث،الإسلاميةللفاعليةالموتأغنية020؟سبتمبرمنعشر

النفسيةالتخومأنالمؤكدمن؟التهميشلتجنببائسةأعمالإلىحاجةفى-"ا"القاعدة

وممارساتهمالناسخطاباتأننفهمأنبمكانالأهميةومن،عالميةأصبحتحتىنمت

بينالعالميةالعلاقةذلكفىبما،الاجتماعيةالعلاقاتبناءإعادةيمكنهاالمتحيزة

والمسلمين،المسيحيين
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(7)

التخومفىلى9الدالأمنئعد

العالمىالأمننظامكانالاستعمارالتصفيةالمتحدةالأممعام،؟960عامبعد

بينالعالميةالعلاقاتوجاءت،القوميةالدولةلنموذجالعمومىالنشرفكرةعلىينبنى

فىأسهل،السببولهذابه،للقنبؤقابليةأكثرالدولىالنظامهذالتجعلالقوميةالدول

وملائمةعقلانيةأكثرالاجتماعىللتنظيمشكلأالقوميةالدولةنموذجقدم.إدارته

الدولةقدمتفقد.الماضىفىغرفآخرشكلأىمنالحديثالمجتمعلاحتياجات

متعددةالإمبراطورياتمنبكثيرأفضل،والجماعىالفردىللنموأفضلفرصئاالقومية

منلاكثرالإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقةفىالقاعدةتمثلكانتالتىالعرقيات

الدولية.العلاقاتفىالوحيدةالبناءوحدةقطالقوميةالدولةتكنفلمذلكومع،عامألف

الانشقاقاتمنتشكيلةمنفل"اتي،المتناثرةوجماعاتهبثقافاتهالمعاصر،فالعالم

عابرة،الكبيرةالثقافيةالجماعاتبينللعلاقاتزالما،العديدةوالثقافيةالاجتماعية

فىالإرهابيةالهجماتفإنالمعنىوبهذا.فيهاكبيرتانير،التكوينوفضفاضةالحدود

الولاياتفىوالماليةالعسكريةالقوةرموزعلى020؟سبتمبرمنعنت!رالحادى

تحتعقودمدىعلىدوقاحاضرةكانتديناميةعنفحسبكشفتالأمريكيةالمتحدة

غيرالإسلاميةالتنظيماتلخطرالمفاجىالانكشافوجاء.القوميةالدولنظامسطح

تنظيميحددبهمسلمكمبدأالقوميةالدولةأخذيجبلاأنهليوضح"ه"-5،،،!الحكومية

العالمى.للأمنالوحيدالأساس،نفسهالوقتفى،ويمثلالعالمىالمجتمع

المسيحية-التخومعبرالأمنيةللعلاقاتالمزدوجةالطبيعةالفصلهذايتناول

السياسية-الاجتماعيةالمركباتوكذلك،الدولتتضمنالتىالعلاقات:الإسلامية
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عفنرءإن.الدولىالأمنبنيةفىومكانهادورهابعدبالكامليتضحلمالتىالكبيرة

بمسائلمقارنة،الدولىالأمنافى""ناعمة")بقضايايرتبطالإسلامية-المسيحيةالتخوم

الأمن،لدراساتالتقليديةالموضوعاتتمثلالتىالعسكريةوالتكتيكاتالإستراتيجية

الدولى،الأمنبناءفىأهميةرثك"الاالعنصرالدولبينالأمنيةالعلاقاتتظلبالطبع

فى"االناعمة"االقضاياأخذالضرورىفمن،الأخيرةالأحداثأوضحتوكما،ذلكومع

الصراعمصادرمعالتعاملأردناماإذاكبيرةبعنايةالحسبانفىالعالمىالأمن

المعاصر.العالمفىللعنفالمنظموالاستخدام

أصبحجماعىبعملالقيامعلىوالقادرةالقائمةالجماعاتأنواعحولالسؤالإن

مجالعلىحتىكذلكينطبقماوهومنه،ئنطلقفرضاوليسالبحثواجبسؤالا

الوحيدةالهامةالجماعيةالهويةأنفيهالدارسونافترضطالماالذى،الدوليةالعلاقات

القومية،بالدولةترتبط

الحكوميينغيروالفاعلينالدولةبينالإشكاليةالعلاقاتتلكالفصلهذايتناول

.اليومالعالمىالأمنبنيةفى

الأمنية:الإستراتيجياتعلىالإسلامية-العسيحيةالعلاقاتتأثير

نسيانإلىالأمنءخبرابعضتسرعأوزارهاالباردةالحربوضعتعندما

لإستراتيجيةا"و+اد(اد!ا17!55دا2،5!كاهء2أ(حدا"هالاكيد"المتبادل"التدميرمثلتمصطلحا

حياتهممنجزءاظلتالتى25!ءاحدا"5!ه"!2"االتشنجيةالنوويةو"!الحرب،"السوفيتية

الإمبراطوريةانهيارمعؤلدتجديدةطصئينةعننتجماوهوعقود،مدىعلىالمهنية

نسيانفتم.الروسيةالنخبةداخلالإستراتيجيةالعقليةفىالجذرىوالتغيرالسوفيتية

كان،بعثتهالتىالنوويةالترساناتوجوداستمرارمعحتىالاكيد"،المتبادل."التدمير

رؤيتهمعليهءالخبرابنىالذىالمحورفقدانهوالطمأنينةلتلكدفعهيجبالذىالثمن

بينهامنجاء،جديدةمرجعيةنقاطعنالبحثفىوشرعوا،العالمفىللاستقرار

الإسلامظهورمن:الإسلامية-المسيحيةالعلاقاتعنتنشأالتىالسياسيةالقضايا
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وتيموروالشينتهمانولبنانيوغسلافيامثلأماكنفىالطائفيةالصراعاتإلىا!ساسى

السياسةصانعووجدالقطبيةثنائىالعالمسادالذىالوضوحغياب!والشرق!.

الاختلافأفكارتسربتهناومن،الجديدةالإستراتيجيةأمدافهمصياغةفىصوبة

مؤتمرفى؟999عامكسنجرهنرىأكدهماذلكومن.وأفعالهمأفكارهمإلىا!افى

لاعندما؟"الناسأنمن،يوغسلافيافىالأطلنطىشمالحلفحملةأثناء!ىبحجينيف،

،"التقليديينبأصدقائهميلتصقونفإنهمالخارجيةالسياسةفىفعلهعليهمينبغىما!مر!ن

وهذا.والإستراتيجيةالأمنمجالفىالحضارىالتفكيرجوهرتوجزالعبارةهـزه

الكتاباتفىالهيمنةصاحبهو،الأحيانبعضفىنت!عورىغير!نالذى،المنطق

."الحضارات"؟صدامحول

العلاقاتأنيؤكدونالغرلمج!نالأمنمخططىمعظمكانالعشرينالقرننهايةمع

الدولنظامإطارفىبنجاحتداركانت،الإسلامىجزؤهذلكفىبما،العالمبقيةمع

تركيامثل،الرئيسيةالإسلاميةالدولجرتوالسياسيةالاقتصاديةفالقوى.العالمى

الرأسمالىالسوقإلى،وباكستانوإندونيسياوماليزيابالنفطالغنيةالخليجوملكيات

الإستراتيجيةفلكفىدخلتقدمصروكانت،الغربمعالأمنىالتعاونوإلى،العالمى

العربإسرائيلجيرانيحذوأناكمولمنوكانديفيد،كامبباتفاقاتالغربية

منراكدكجزءإليهئيظركانفقدالإسلامىالعالمبقيةأما،ذلكفىحذوهاالآخرون

صانعوكانوإنحتى،والعولمةللقوميةالعابرةالشركاتعصرفىالثالثالعالم

ئيظركان.الإسلامىالتطرفبمشكلاتبالفعلبوضوحواعونالأمريكيونالسياسة

كافيةالدولبينالعلاقاتفىالتنبؤعلىالقدرةإلىيضيفكعنصرالدينيةالهويةإلى

حولهنتنجتونصامويللكتاباتيكنلمالوقتذلكفى،دولهىحيثمنالتحديد

العقلانيةالاختياراتعلىتأثير15ا!""5هاه!اكأل52ءكا!ءه"الدمويةلإسلاما"حدود

مباشر،غيرتأثيرالغالبفىالآراءمذهلمثلكانحينفى.الإستراتيجيينللمخططين

الصراعيةالجوانبعلىالتشديدخلالمنالجماهيرنفسيةعلىالنبوءةتلكأثرتحيث

والمسلمين.المسيحيينبينللعلاقات
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شيئايتوقعونالسياسةصانعويكنلمالعشرينالقرنمنالأخيرةالعقودفى

يومسيأتىأنهكبرىغربيةأمنيةمنظمةأيةبباليخطرفلم.العلاقاتهذهفىكارثيا

أحدلىأوضحوكما.الإسلامىالعالممعللتعاملالنحوهذاعلىفصلخطفيهيقام

1998عامفى،الأوروبىللاندماجالعسكرىالجناح،الأوروبىبالاتحادالكبارالمسئولين

حكوماتكانالغربمعالرسميةالعلاقاتفىالجديروالنت!ريكالاهتماممحورفإن

المناطقمععلاقاتهفىرئيسيينهدفينالأطلنطىشماللحلفكان،الإسلاميةالدول

،"المتوسطالبحرفىوالثقةالاستقراروا"دعم"الأوروبىالأمنبنظامروسيا"ربط:المجاورة

روسيامعالقشيسىالحلفاتفاقخلالمن،الأساسفى،الأولالهدفتحققوقد

الثانىالهدفأما.؟997صيففىيلتسينالروسىالرئيسمعالحلفقادةوتوقيع

حوارفىالدخولخلالمنمعهالتعاملبإمكانهأنالحلفوشعر،تعقيذاأكثركانفقد

جورجالأمريكىالرئيسوضعالأثناءتلكفى،المتوسطالبحرجنوبدولمعأمنى

مضاداتمعاهدةمنللتحللبرنامخا،المتحدةللولاياترئيستاإعلاقفوربوش،

القومى.للأمنإستراتيجيتهبؤرةالبرنامجهذاليكون؟972لعامالباليستيةالصواريخ

تحديذا،السابقةالعقوديميزكانالذىالواقعىبالتفكيرالإستراتيجيةهذهاهتمت؟قد

الحكوميينالفاعلينضدالنطاقواسعوهجومدفاعنظامتنفذأنالمتحدةالولاياتعلىأن

9؟الدولجانبمنالمدركةالتهديداتفىمبررهوجدالذىالموقفوهو.التنظيمجيدى

لكن.المتحدةالولاياتبقيادةالمؤسئسةالدولنظامضد،وايرانالعراقمثل،"؟المارقة

غيرالإرهابيينالفاعلينتهديدحولالتحذيراتإهمالإلىأدتالإستراتيجيةهذه

العالم.فىالاجتماعىالتوترومصادرالحكوميين

تقوم،الباكستانيةالمخابراتبمساعدة،الأمريكيةالاستخباراتوكالةكانتعندما

،فيتناممنذلهاعمليةأوسعفى،أفغانستانفىالإسلاميينوتشجيعوتدريببتسليح

نطاقوعلى.تكتيكياالهدفكان،السوفيتىالاتحادضدالأخرىهىموجهةكانت

بالنزعةيتعلقفيماسلبياموقفاالغربيونالأمنمخططواتخذالاكبرالشطرنجرقعة

قوةيصبحواأنيمكنالحكوميينغيرالفاعلينأنقطيتخيلوالملأنهمالإسلامية

2ل5
http://www.al-maktabeh.com



للمتطرفين،كانالسنواتتلكفى.الحسبانفىوضعهاعليهميحبهجورمية

السعوديةالعربيةالمملكةفى)جهاد(مقدسةإسلاميةبحربينادونكانواالذيحن

حيث.الغربمعالصراعغيرمختلفة)أعداء(أولويات،وأفغانستانومصروبحاكستان

اللاأخلاقيين،الغربيين9؟الكفار"معتتعاونكانتالتى،القمعيةالفاسدةالنظمكانت

الإسلاميين.أهدافقائمةفىأعلىمكاناتحتل،لأفغانستان"الملحد"االسوفيتىوالاحتلال

معتعاونالذى،السعوديةالاستخباراترئيسالفيصلتركىالأميراعترفبعدوفيما

منأفغانستانعلىالمتدفقين"الحرية"مقاتلىلدعمالمركزيةالاستخباراتوكالةمديرى

المتحدةوالولاياتالسعوديةالعربيةالمملكةبأناعترف،الإسلامىالعالمأرجاءكل

إمكانيةفإنذلكومع،الثمانينياتفى!االجهاد"ثقافةكبيرةدرجةإلىاستغلتاالأمريكية

وقعتأنإلىضعيفةكانتالغربضدموحداإسلامياعملاالمشاعرهذهتولدأن

،التسعينياتمنتصففىطالبانقبضةفىأفغانستانأرضمعظم

فىللدولالإستراتيجيةوالأهدافوالخصومالحلفاءتعريفكانالوقتذلكفى

الغربىالتحالفقادةكانوقدينكر.لاحضارىلتحيزدائغايتعرضالاحتكاكمنطقة

الدراساتمنأياتتغافللمأنهذلكمن.لتحالفهمالحضاريةبالأسسدوقاواعين

كانتتركياأنحقيقة،المثالسبيلعلىالأطلنطى،نتهممالوحلفتركياحولالجادة

لهذابالانضماملهاالسماحتموأق،الحلفداخلالمسلمةالأغلبيةذاتالوحيدةالدولة

الغربأنكذلكالمؤكدومن.جيواستراتيجيةلاعتبارات،الأولالمقامفى،الغربىالنادى

كمال،التركيةالقوميةللدولةالأولالرئيسبذلهاالتىالعلمنةجهودحسبانهفىوضع

لدىموجودةكانتكما،الشرقيةالكتلةعقليةكانتذلكغضونوفى.وخلفاؤه،أتاتورك

الواقعةالثولتلكفىللغايةخصبةتربةتجد،الباردةالحربفترةفىالشيوعيينالقادة

الشرقية.والجنوبيةالشرقيةأوروبافىوالآسيويةالأوروبيةالحضاراتبينالأطرافعلى

المذهبيةالاختلافاتكل(يكنلم)إنمعظمعلىبظلالهاتلقىالباردةالحربكانتكما

نأالباردةالحرببعدفيماالدوليةالفوضىفىوكان.التخوممنطقةفىوالحضارية

لقرونترجعالتىالثقافيةالارتباطاتإلىبتفكيرهميعودونوأكثرأكثرسياسيونبدأ
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تركياتقاربفىمثلأ،،الحالهوذلككان،الجديدةالأمنيةللتحالفاتكبؤرةالماضىفى

،الباردةالحربانتهاءبعدوالقوتمازالبلقاندولوبعضالوسطىآسيادولمع

يمكنماحضارةبأنالقائلةبالمزاعمكثيراتعبأالجديدةالأمنيةالترتيباتتكنلم

تعزيزتستهدفعقلأنيةحساباتكونهاتعدولافتلك،غيرهامنأكثرمقاتلةتكونأن

فىالأخوةمعأوسعتحالفاتفىالدخولخلالمنالسياسىوتأثيرهماشعبأمن

التفكيرعلىتقومأخرىاعتباراتجانبإلىتوجدالمزاعمتلكوكانت"الموثوقين"،الدين

أكثرمقاتلة،اليوم،ماحضارةأنعلىإمبيريقيةأدلةبالقكيد،،هناكليس.السياسى

معالاحتكاكمنطقةخارجالإسلاميةالدولأن(؟-7)جدوليوضح.غيرهامن

القومىناتجهاإجمالىمننسبةتنفق(السعوديةالعربيةالمصلكة)باستثناءالمسيحية

الدولوكذلك.الجانبمذافىأوروباغربدولتنفقهماتماثلالعسكريةالأغراضعلى

منمماثلةحصصاتخصصوالمسلمةالمسيحيةالأغلبياتذاتالاحتكاكمنطقةفى

منأعلىالمخصصاتهذهكانتوإنحتى،العسكرىللإنفاقالقومىناتجهاإجمالى

داخلالدولأناستنتاجويمكن،الاحتكاكمنطقةخارجالواقعةالدولفىمثيلاتها

الدولمنأكثربالأمنتنشغلوالإسلامالمسيحيةبينللاحتكإكالتاريخيةالمنطقة

يمكنلاذلكومع،(والخليجالغربيةأوروبادول)مثلالخالصةالمسيحيةأوالمسلمة

أساسعلىالأخرىمن؟"عدوانية""أكثربأنهاالإسلاميةولاالمسيحيةالدوللاوصف

واضح:توازنعدمإلىيشير(؟-6)جدولفىواحدبندثمة،الأعلىالعسكرىالإنفاق

،للسلاحمصدرةدولالجدولمنالأعلىالجزءفى()المسيحيةفالدول،السلاحتجارة

شكلاومما.للسلاحمستوردةدولمنهالأدنىالجزءفى()المسلمةالدولأنحينفى

إلىالأولىالدولمجموعةمنيتدفقالتجارةمنالنوعهذااتجاهأنفيه

الثانية،المجموعة
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المتحدةالولايات

المتحدةالمملكة

فرنسا

ألماشيا

روسيا

!برص

اليونان

كرواتيا

لجغاريا

ألبانيا

الأردت

لبنان

تركيا

مصر

يةالسعؤالمعلكة

إيران

لوسى

لمغربا

ندويخسياإ

ليزياما

خستانزاكا

ثيوبياإ

ريترياإ

300-4،!"4:ردلمصا

(1-7)ولجك

،1998عاملتخوما!حبرالعسكرى(لتوازنامأعدزن

العسكرىالانفاقبالمليونالسلاحتجارةأفرادعدد

السكان
صتحاجماكنهمصمبة!(مريكىأدولإر)لجيشا

لمليونبا

لمحلىاترادصاتا!روالفلآبا

3"656008412؟04؟27؟،8

2!2633؟7؟2؟.5.58

35816033438.3و3.388

؟،3470693و825،؟

ع.34662؟159؟7.47

5.5؟؟.؟.."8

4و5.168758؟."6

8"65372"42ء5

3"01047؟!4.85

6،6حمتاغير343،؟

1.6410627"7

3"6؟.03،؟1.3

4،4؟63639276"4

4"؟64.43867ء7

؟23707.5؟62!5؟5.9

3.6؟645401"6

2.935378!\

6.4؟.4؟96؟7"3

1713206؟203299و4

13463.7؟؟.2؟،.

2.3؟5572،؟؟4.6

0.6متاحغير0.57012

35و47538،؟0.4

5511(9991)7"!017أ!أ"!!ا!"!س!؟999-2000،*ه15آ4لا".7حآ5أ17!آح55،"50

لا558(9991)لالا0214"ال+*"597!اها"ء"هه!هه"99901لأ9ول2ء7.كالالأ55(

!لمل"ألح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نأ،أفعالردودمنتبعهاوما،020؟سبتمبرمنعشرالحادىأحداثأظهرت

الأممبينالأمنيةالعلاقاتتغيرأنيمكنالأفرادبهاويتصرفيفكرالتىالطريقة

العالمىالتجارةمركزعلىالإرهابيةالهجماتأحدثتلقد،الكبيرةالثقافيةوالمركبات

نظامأسسحولالناسمدركاتفىكبيراتحولأ،الأقلعلىمؤقتاولو،والبنتاجون

مانهاتنأرضفقطليسهزاالمنهارانالعالمىالتجارةمركزفبرجا،العالمىالدول

الدولنظامخلالمنتدريجيائنىالذىالاستقرار،مفهومكذلكهزابل،الجنوبية

التغيرهذالكن.الهجماتتلكبسببتغيرالعالمأنفىشكمنفليس،العالمىالقومية

مهاجمينجانبمنمروعلعملنتيجةبل،إرهابيةدولةاتخذتهلقرارنتيجةيحدثلم

،؟""القاعدة:عالميةإسلاميةبنتمبكةارتباطاتلهمأنفىيشتبهمعروفينغيرإرهابيين

العالمحولالإسلاميينالمتطرفينجماعاتحولهاتبنىأنيفترضالتىالقاعدةأى

ذلكأمامليسالغربوبقيةالمتحدةالولاياتالهجماتتلكوضعتلقد.موحدةجبهة

أمامبل،إقليميامنظمةعسكريةقوةمعالعسكريةالمواجهةمنالمعروفالتقليدىالنوع

الإرهابيةالتنظيماتمنمراوغةمجموعةعنعبارةكان،تماقاجديدنوعمنتهديد

وئمارسمظلومالبشريةمنجزءعنيدافعونبأنهمالمخلصونأعضاؤهايؤمن

تمييز،ضده

تؤثركما،الناسوأفعالخطابعلىتؤثرالإسلامية-المسيحيةالتخومنفسيةإن

التهديدإن،والدوليةالوطنيةللإستراتيجياتالأمنمخططىوضعطريقةعلىأيخئا

عملياتمراجعةمنبدءا،جديدةإستراتيجياتعنللبحثالغربدفعللإرهابالجديد

تغييرإلى،الدوليةللتجارةجديدةأمنيةمبادراتوتدشين،الاستخباراتيةالمعلوماتجمع

الإستراتيجيةفىالمفاجىالتحولوصفيمكنفكيفله!الا،ككلالوطنىالدفاعأولويات

علىالوقائيةوالهجماتالإرهابعلىالحربعلىالتركيزإلىالأمريكيةالعسكرية

ورئيسبونت!جورجالأمريكىالرئيسفعلردكان؟أخرى"مارقةو"دولأفغانستان

الدفعهو020؟خريففىللإرهابالمتصاعدالتهديدعلىبليرتونىالبريطانىءالوزرا

اللذان،القوتانهاتانفقائدا.الإرهابضدالدولمندولىائتلافتكويناتجاهفى

الثانية،العالميةالحرببعدلماالدولىوالنظامالأطلنطىوثيقةمنشأعندمرةذاتوقفا
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علىتهديداتشكلأصبحتالحكوميةغيرالإرهابيةالتنظيماتأن0120عامفىأ!ركا

002؟خريففىالائتلافتكوينحملةمنالهدفوكان.العالمىالدولنظاماسشقرار

القدرةاستعادة،وبالتالى،العالمىالدوللنظامالمحطمةالأسسبناءإعادةفىشمثل

منعشرالحادىأحداثعلىأسابيعثلاثةتمضلم،النظامهذافىالتنبؤعلى

الإرهابضدالحربائتلاففىوشركاؤهاالمتحدةالولاياتوكانتإلا1020سبتمبر

رفضالذى،أفغانستانفىالإسلامىطالبانبنظامللإطاحةالعسكريةحملتهميشؤن

أنهاطالبانتهمةكانت.لادنبنلأسامةالتابعةالدوليةالإسلاميةالفرقتسليملمجعناد

الإرهابيةوالهجمات-القاعدة-المقاتلةالإسلاميةللنزعةالعالميةالشبكةتستضيف

منومسمعمرأىعلىالجناةمعاقبةهوالمعلنالهدفوكان،وواشنطننيويوركعلى

وكلالقاعدةلهزيمةالصراعأنالمتحدةالولاياتأدركتماسرعانلكن.كلهالعالم

للتنبؤالقابلالقوميةالدولنظامتأسيسإعادةدونشيئايعنىلاالمماثلةالتنظيمات

بناءآلةأسرعتلذلكونتيجة،الحديثالعصرفىالشرعىالقوةمستودعباعتبارهبه،

هذافى،سياستهاوممارساتأهدافلكن،طالبانبعدماأفغانستانفىالدول

المريرةالذكرياتلاسترجاعونتيجةأولأ،،بعيدحدإلىمتناقضةظلت،الخصوص

الأمريكىالرئيسوعدعقد،قبلالمتحدةالولاياتإليهاانجرتالتىالصوماليةللكارثة

منكانثانئا،.أفغانستانفىالحربفىالدولبناءخططفىيتورطألابوشجورج

العالمية،القوميةالدولأسرةإلىأفغانستانإعادةأجلمنقوميةدولةبناءالضرورى

لديهمتكنلمطالبانبنظامأطاحواالذينءهاوحلفاالمتحدةالولاياتفإنذلكومع

.أفغانستانفىقوميةدولةلبناءالإمكانات

أحداثبعدالدولىالنظامبناءلإغادةدفعهيتحتمالذىالثمنمنجزءكان

منالإنسانلحقوقالإساءةانتقاداتتهدئةيتمثل020؟سبتمبرمنعشرالحادى

التى،والصينروسياوكذلك،وتركيامصرمثلصديقةا"،1"إسلاميةدولنظمجانب

وحتىبل،أراضيهاعلىالإسلاميةالحركاتعلىالقضاءفىحيويةمصالحلحكوماتها

خطابفىثانيةتغوصأن)قبلمؤقئاتحسنتالإسلاميةإيرانجمهوريةمعالعلاقات

القاعدةمعالتعاملعنكبديل(العالمى"الشر"امحورإلىالانتماءواتهاماتالعداء
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لمالعلاقاتتلكأنغير،العنيدةالإسلاميةالتنظيماتمنوغيرهاالإسلامىوالجثاد

حضزفى9؟النومالسياسةتلكعلىالمحللينبعضفأطلق،الأخرىهىالنقدمنتسلم

هذهوضعتلقد،العالمفىالديمقراطيةمستقبلعلىمشئومةنتائجفيهاورأواالعدو"ا،

،المعاصرةالحضارةفىالمفترضةالغربيةالرسالةعلىاستفهامعلامةالسياسة

لنظامالاستقرارتأسيسإعادةغايةأنبداحيث،الديمقراطيةالقيمنشرتحديذا

علىوعلاوة.الديمقراطيةتعزيزإلىتدنيالعادةفىتكنلمالتى،الوسائلتبررالدول

الاستجابةأسكتماسرعانالعالمىالقوميةالدولنظامبمستقبلالانشغالفإنذلك

منعشرالحادىلأحداث،والغربالنتهمرقمنكلفى،المفكرينمنلكثيرالإنسانية

مساواةتحقيقإلىالماسةبالحاجةبالاهتمامالمفكرونهؤلاءطالب،020؟سبتمبر

العاملالعالمحولالمتفاوتةالتنميةكانتربماإذ،العالمحولوالشعوبالأممبينأكبر

لموإن"افحتى،لعملياتهمالدعمحشدمنالمتطرفونالسياسيونالمقاولونمكنالذى

المساواةعدمأشكالفإنمباشر،بشكلالإرهابيينمنكثيرايدفعماهوالفقريكن

.(*أ28:2002254)!"الإسلاميةالنزعةأساستمثلالتىالغربمعاداةتغذىالعولمةفى

الداعيةالأفكاربليرتوفى!البريطانىءالوزرارئيسرددالإرهابيةالهجماتبعدوللحظة

العالم،فىوالمساواةالديمقراطيةمنلمزيد

عنبديلابسلوكهاالتنبؤيمكندولمعالتعامليعتبرونماعادةالأمنخبراءإن

؟99؟عامالخليجحربأوضحتوقد.للعنفالاعتباطىوالاستخداموالاضطرابالفوضى

الحرب،الأببوشجورج،الوقتذلكفى،الأمريكىالرئيسأوقفحيث،النقطةتلك

معهاالتعامليمكنكدولةالعراقعلىالحفاظبداإذ،حسينصدامنظامتدميرقبل

حسين،لصدامالمعادينوالاكرادالشيعةالمتمردينأيدىعلىتدميرهامنأفضلبديلأ

الراديكاليةتشجعوأنللخطرالإقليمىالدولنظامتعرضأنيمكنالثوراتهذهفمثل

تقريرحقمنحإنإذ.المجاورةالدولفىالكرديةالوحدويةالتحرريةوالحركةالشيعية

محاولةتحلهأنيمكنممابكثيرأكثرصشكلاتيطرحربماوالاكرادللنتهميعةالمصير

،العراقفىالديمقراطيةإرساء
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العالمىالنظامدروسمنالدرسهذاتعلمأيختاعرنماتياسرالفلسطينىوالقائد

علىوحربها؟991عامالعراقعلىالمتحدةالولاياتحروببينانطىالذىالعقدفى

كاصلفهم)دونحسينصدامفيهساندالذىالوقتذلكبينأى،020؟عامالإرهاب

نأفيهأدركالذىوالوقت(القطبيةثنائىالعالموبنيةالسوفيتىالاتحادزواللنتائج

لقواتهأوامرهوكانت.المتحدةالولاياتيدفىموجودالفلسطينيةللمشكلةحلأىصفتاح

التىالأيامفىلأمريكاالمعادينالراديكاليينالفلسطينيينالمتظاهرينعلىالناربإطلاق

جانبيأخذأنهفقطليسالأوامر،تلكأى،تعنى،020؟سبتمبرمنعنتمرالحادى!لت

الفلسطينيةالقوميةللدولةكقائدنفسهيؤكدأنفىرغبتهعنأيختاتكشفبل،الغرب

وتصاعدفوضىمنذلكتلىوما،العالمىالدولنظامإلىالانضمامفىتطمحالتى

فىالإقليميةالقوميةللدولمتصارعةرؤىعنناتخاكانوفلسطينإسرائيلفىللعنف

فعلت.؟948عاممنذالأوسطالشرقأزمةفىالحالكانكما،الأرضنفسداخل

واصفةعرفاتفىالثقةلإضعافوسعهافىماكلإسرائيلفىشارونأريلحكومات

العالميةحملتهافىالمتحدةللولاياتممكنوهدفعالميةإرهابيةشبكةمنجزءبأنهإياه

التصرفعلىعرفاتقدرةمنالحدالإسرائيليةالحملةأهدافمنوكان،الإرهابضد

غزةفىالمحتلةالأراضىفىفلسطينيةقوميةدولةتأسيسعمليةوتبطىءقومىكقائد

فلسطينمنكلفىالحربمنطقإلىالدولةمنطقتراجعوبذلك،الغربيةوالضفة

الدولى.والمجتمع

علىجديدايكنلم0120سبتمبرفىالعالمىالدولنظامواجهالذىالتحدىإن

فىالإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقةفىواضحةعلاماتهناككانت.قس!!لا

القوميةالدولمنعالميةشبكةبناءعمليةأنعلىالعشرينالقرنمنالأخيرينالعقدين

والبوسنةوالصوماللبنانمثلبلادفىالدولةفمؤسسات.تحدياتدونتجرىتكنلم

استفادوقد.الداخلىالطائفىعالنزاضغطتحتوقعتوأفغانستانوطاجيكستان

منطقةفىالطائفيةبالصراعاتتأثرتالتى،المختلفةالدولفىالسياسيونالمتطرفون

المقاولونتصارعإذ.والمسلمينالمسيحيينبينالتاريخىالعداءمن،الاحتكاك

الإقليماقتسامعلىوالبوسنةلبنانفىالمختلطةالمذهبيةالجماعاتفىالسياسيون
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وحشيةمنالشعبيهالمخاوف،البوسنةفىبخاصة،واستخدموا،السياسىتيروالف

الذاكرةفىالعميقةالجذورذاتالمخاوفوهى،المكاننفسفىيعيشالذى"الآخرإ"

المختلفة،للجماعاتالتاريخية

العثمانيين،بعدمامنطقةفىومؤلمةصعبةعمليةدائقاالقوميةالدولبناءكان

منالمجتمعاتتلكورثتهاالتىالأساسيةالاجتماعيةللخاصيةالغالبفىيرجعماوهو

منخليطايمثلالذىالمجتمع:الثانىالفصلفىلهاعرضناوالتىالعثمانىالنظام

الصعبمنكانوقد.بعختابعضهاعناستقولفىمنهاكليعملالتىالمختلفةالجماعات

البقيتين؟اهاتينلأنذلك،والبوسنةلبنانفىقوميةدولبناءالخصوصوجهعلى

المختلفةالجماعاتمنمتبايناخليطاتمثلات"العثمانيةالإمبراطوريةمنالأخيرتين

المختلف،الدينىميراثهاحيثمنمنفصلةتظللكنها،اللغةنفسوتكتبتتحدثالتى

العصرضروراتمعيتفقبما،إقليميةقوميةدولتأسيسلمسطعيةالتصدىفعند

نإ.المهمةتلكلتعقدضعيقاتصويرا(؟-3)خريطةوتقدم،مروعةالمهمةكانت،الحديث

المركزةبكثير:ذلكمنأوسعلمشكلةالمثلتضرب،حقيقة،والبوسنةلبنانفىالمشكلات

فىورغبتهابالقوميةشعورهانماإقليميامتمركزةغيرهيردريةلأممالإقليمية

والأتراكوالبلغاراليونانيينعلىكان،العثمانيةالإمبراطوريةظلفىالاستقلال

بعمليةيمرواأنالعثمانيينبعدمامنطقةفىالأخرىوالأمموالألبانوالعربوالصرب

والمسلمينالمسيحيينبينالمساواةعدمكانوقد.الحديثةلدولهمالإقليميةالمركزة

الإقليمىوالتخطيطالفصلعمليةفىللعنفمساعداعاملأالعثمانىالنظامظلفى

،البلقانلدول

الدولى،لجرهاببؤرةإلىكثيرة؟"فاشلة"ادولتحولتالعشرينالقرنتسعينياتفى

مركزيةسلطةبهليسأسود""اثقئاأصبحتمتصارعةجماعاتبينالممزقةفالصومال

تسليماتفاقاتأوالدوليةبالشرطةارتباطاتأوالمعلوماتفىمعهاالاشتراكيمكن

منغريبنوعوهو،طالبانحكمظلفىأفغانستانفىمماثلأالموقفوكان.المجرمين

منطقتها!فىدولثلاثإلابهتعترفولم،الحداثةبعدماعصرفىلسنواتدامالدولة

كوسوفوأصبحتثم.الخارجىبالعالمعلاقاتهفىالإسلامىالتضامنعلىيؤكدوكان
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الأطلنطىشمالحلفطردأنبعدالدولىالقانونمنظورمنالأسود؟االثقب01حالاتثالث

القويةالصراعاتكانت،جميعها،الثلاثالدولهذهفى،الإقليممنالصربيةالقوات

الناجحةالمقاومةفبعد،السياسيةالفوضىخلفتقفوالإسلامىالمسيحىالعالمينبين

والولاياتالسوفيتىوالاتحادالعظمىبريطانيا-الحديثالعالمقوىأعتىضم-إل

جيرانهممعمواجهةفىوالصومالأفغانستانفىالمسلمونالسكانأصبح-المتحدة

أعطتالأجانبالدخلاءضدالناجحةالمقاومةأنغير.وروسياإثيوبياا!سيحيين:

الذىالعالمىالقوميةالدوللنظامرفضإلىتحولتبالنفسثقةالدولهذهفىالمسلمين

.الغربعليهيسيعلر

أبعدالحضارىالفصلخطوططولعلىالمنظمالحكومىغيرالإرهابتهديدإن

منالعالميةالشبكةتلك،القاعدةبقيتطالباننظامانهيارفبعد،التراجععنيكونما

المنسلمينمنالملايينعيونفى،لادنبنأسامةازعيمهاتحولالتى،الإسلاميينخلايا

يريدونالمسلمونآلافوأصبح،الحديثالعصرهود..ا؟روبينيشبهماإلىالعالمحول

تحومتظلسوفروحهافإنبالكاملومنظميهاالقاعدةتدميرتملووحتى.أثرهاقتفاء

علاقاتأنحقيقةفقطليسذلكفىوالسبب.قصيرةليستلفترةالعالمىالمجتمعفى

نحوالعدوانىالاتجاهإلىئيطركما.تراجعفىوالإسلامىالعربىالعالمينمعأمريكا

ذلكوفوق.المتغطرسالغربيدعلىوالإسلامىالعربىالعالملإذلالآخركمثالالعراق

حربهافىالمتحدةالولاياتلدىالمعالمواضحةإستراتيجيةلأهدافالافتقارفإنكله

أعلن؟999عامفى.العظمىالقوةفىخطيرةضعفنقطةعنيكشفالإرهابعلى

الأطلنطىشمالحلفهجومسياقفىأنذاك،الأمريكىالدفاعوزيروينبرجركاسبار

سياسيةأهداف؟"وجودالعسكريةللأعمالالضروريةالشروطمنأن،يوغسلافياعلى

الحربعجزتسنواتبثلاثذلكوبعد.(**االأ!كاأ2:؟هه33)"!بوضوحمحددةوعسكرية

وجودإلىالسياسيينالمعلقينمنكثيرويشير.الشرطبهذاالوفاءعنالإرهابعلى

عشرالحادىهجماتمنعاموبعدالإستراتيجى"."الهدفتعريففىخطيرتناقض

موضوعهكان،المشكلةلهذهكاملأعدذا"االخارجية."الشئونمجلةخصصتسبتمبرمن

الأمريكيةالخارجيةللسياسةالحقيقىالاتجاهيكتنفالغموضزال"ما:الأساسى
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واضحقإستراتيجيةإلىلافتقاراهذامثلإن.(*أ19:2002254)""الإرهابعلىوالحرب

3لاوعلى9.الرومانيةالإمبراطوريةزمنمنذالعظمىالقىكلمستقبلعلىظلالهألقى

ا!لإمبراطورياتفكل،محققلفشلأكيدةوصفةيعدإمبراطوريةلتكوينالسعىفإنحال

بينالسخطمنتيارابنتأنبعدسقطتبقائها،أمدكانأيا،التاريخفىالكبيرة

.(1اأ43:2002238)،،ئهااعدوأهايارعا

اقى""الجديدةالكبيرة"إستراتيجيتهاعناصربوش،وجورجإدارةحددتلقد

للقواعدالعاموالتجاهلاالقطبيةأحادىالعالمعلىبالحفاظ"الالتزامعلىاشتملت

"االدولسيادةحدودفىالنظر"إعادةوكذلك،"الأمنيةوالشراكاتالدوليةوالمعاهدات

لتهديد"؟الاستباقىللتدميروقتأىوفىمكانأىفى!"بالتدخلالمتحدةللولاياتيسمحبما

الشاملالدمارأسلحةباستخدامالعالمأمنتهددالتىالمردوعةغيرالإرهابيةالجماعات

الكبيرةالإستراتيجيةفىالأساسيتينالقضيتينتختلطوهنا:2002722ءكا!!ك!ا(.49-55)

تمالطريقةوبهذهالشاول.الدمارأسلحةانتشاروخطرالإرهابعلىالحرببمالجديدة

الخصمين-حسينصدامالعلمانىالقومىوالديكتاتورلادنبنأسامةالأصولىتنصيب

لأمريكا،الرئيسيينالعدوينباعتبارهما-التعريفحيثمنمغايجتمعانلااللذين

.تشوشمنالموقفهذاخلقهماكلمع

علىالحفاظيعنىلأنهذلك،اجتماعيةقيمةأنهعلىفهمهتمماإذاالأمنإن

المعنىبهذا،اجتماعيةثروةكونهجانبإلى-الإنسانيةالحياة-المطلقةالنهائيةالقيمة

فىمعينةنظممععلاقاتهفىأساسيتينقيمتينبينالاختياريواجهاليومالغربيكون

الإسلاميةالدولفىالديمقراطىالتحولإن.الديمقراطيةأوالأمن:الاحتكاكمنطقة

فىالانتخاباتنتائجأوضحتوقد.للإسلاميينمؤيداقوياتحيزايحملالمعاصرة

القومىالناشطأكدالبوسنةفىوحتىأكثر.ليسالجليد،جبلرأسوتركياالجزائر

فىمرةذات،المستقلةللبوسنةمنتخبرئيسأول،بيجوفتشعزتعلىالمسلمالبوسنى

منيستحيلالمسلمالمجتمعفىالديمقراطىوالتحولالتحديثأن"الإسلامى"إعلانه

الإسلاميةالنزعةمؤيدىغالبيةإن789!كا!ا(.حأ؟9ـه5)الإسلامإلىالرجوعدون
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فىاالإسلاممنالأصلىالنتهمكلفىأصيلةكخاصيةالديمقراطيةيفسصون4!!ا

المفلسة.العلمانيةالتجربةإلىالاستقلالبعدمانظموسلطويةفساديرجعونحين

الإوومى،المحالمدولمنكثيرفى،المشكلةالمواقففىالغرباختيارظلوقدهذا

وغيرإسلاميةغيرلكن،قمعيةنظمدعمذلكفىبما،الدولىالاستقراردعم!هـا!ع

لحقوقالإساءةحولالموثقةالأدلةفرغم.!"،أ-ا5ا!+أ5(!!اك!"،أ-،ء2252أ5،إرهـا!قي

الديمقراطيةالعمليةبإعاتمةبالجيوشمسنودةنظمفيهاقامتالتىالحالاتفىناس!!لا

الخارجيبدصلمالتسعينياتفىوتركياالجزائرفىالشعبيةالإسلاميةالأحزاباوإضاء

للتنبؤ،قابلةعلمانيةلكن،سلطويةنظمإلىالتحولالغربيفضلإذ،فعالاحتجاجأى

الإجراءشلالمنالسلطةإلىالوصولعلىالإسلاميينتساعدربمااحتجكاجاتعلى

جورجقالهماذلكومن.(ح"،!اأ5؟74:996-7)العامةالانتخاباتفىالمتمثلالديمقراطى

حكومةمنأفضلالسلطةفىقوونظام؟"وجودأنمنالباردةالحربأثناءفىكينان

.(5ح4"أى1999:؟49)"االشيوعيينجانبمنومخترقةورخوةمتساهلةكانتإذا،ليةليبرا

التىالإستراتيجيةالنماذجفىالخصممكانالشيوعيينمنالإسلاميونأخذلقد

للشعورالمكانالإسلاميةالنزعةمعاللينتركوتدريجيا،الغربيونالأمنءخبرايقدمها

الانحيازإزاءالغربيةالاتجاهاتتغيرالخصوصمذافىالحالاتأهمومن،بتهديدها

002؟خريففىالقويةالضغوطإلىاللينمنالباكستانيةللحكوماتالإسلامى

.السعودىالنظاممعالعلاقةتقييمإعادةأو

والأمن:الدينبةالأقليات

لمنتهمكلاتالرئيسىالسببهوقوميةدولإلىالعالمتقسيمبأنهيرودجوويدفع

المشكلاتفتلكدول،إلىالكوكبلتنظيمأصيلةا"خاصيةالأقلياتفمنتمكلات،الأقليات

الأقلياتعلىهيرودحكموينطبق.(*ء2!الاك199؟:4؟)"التنظيمهذامعوتكبرتولد

المتواترةالموضوعاتمنالأقلياتضدوالاضطهادوالمضايقاتفالتمييز.كذلكالدينية

أمنيةمشكلاتعنتنشأماغالئاوالصراعات،العنيفللعملالمتطرفينمناشداتفى

النفسىالسببإن.لهكتهديدالآخرإلىمنهاكلينظرالتىوالأقلياتالأغلبياتبين
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فىالمبرروغيرالمدركالضحيةشعور،حقيقةهو،لإرهابيةاالأعمالءوراالأساسى

الكوسوفيونوالألبانوالشيشانالصربلحثالحديثالتاريخوفى.الأحيانمنكثير

إلىناقلينالعنيفالصراعإلىالدينخطاباستخدمواالذينالقوميينمنوغيرهم

متعصبأنهعلىيصورالذى2"الآخر"جانبمنمؤامرةضحاياأنهمجماعاتهم

السياسى"أء35"7"دافورتيونبيمأكدهماذلكمن،متأصلبشكلوعدوانى

الانتخاباتمنأيامقبل0220مايوفىاغتيلالذى،المرحالكاريزمىاليمينىالهولندى

علىيستعصىبشكلمتعصبدينالإسلامأنمن،بهايفوزأنالمتوقعمنكانالتى

معللصراعاتالمسلمينمنكثيرينظرالفصلخطمنالآخرالجانبوعلىالتغيير،

الاستعمارية،الدولوفىوالعراقوالبوسنةالأوسطالشرقفى،والغربيينالمسيحيين

الآخر،الجانبفىالأصوليينيرىوالجميع،الدائمةالضحيةأنهمحيثمن

ذلك،مع،لكنها،العبثيةحدإلىتصلالجانبينكلاواتهاماتهو،جانبهفىوليس

في،-؟بذ9.؟؟.كبيرةبشعبيةتتمتع

بمنطقربطهايتمالإسلامية-المسيحيةالتخومفىتقريتاالصراعحالاتكلإن

اختارواالذينالسياسيونفالقادة.والأقلياتالقوميةالدولبينالسياسيةالمواجهات

وتيموروفلسطينوقبرصوالشينتهمانوكوسوفوالبوسنةفىالعنيفالعملطريق

استرنتمدواالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالصراعأماكنمنوغيرهاالشرقية

للأقليةأفضلتمثيلضمانأوالإقليميةالقوميةالدولبناءأوالقومىالاستقلالبأفكار

الكبيرةالدينيةالجماعاتبعضترفضربماالمنطقلهذاونتيجة.القائمةالدولةفى

ملايين،خمسةنحويبلغونالذينمصر،أقباطذلكمن.دولتهافىكأقليةتعريفهافكرة

الأمةمنأصيلجزءوأنهم،النيللوادىالأصليونالسكانبأنهميشعرونالذين

المصريةالدولةفىكأقليةتصفهمالتىالقكيداتيعارضونذلكوعلى،الحديثةالمصرية

مستىإلىالثقافىاختلافهمدرجةرفعمنيخشونلأنهمربما،الدولىالقانونحيثمن

حافظتالعثمانيينبعدمامنطقةفىالقوميةالنزعةإن.للعنفيعرضهمبماسياسى

أصبحتكلماالقوميةلو!ثلابناءجهودقويتفكلما،وبالتالى،ةل!قلاالثقافيةنغمتهاعلى

التجانس،تحقيقاتجاهفىللضغطعرضةالناسهوية
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للصراعاتالحديثالصعودأسبابحولالأمنءخبرابيناتفاقثمةليس

إحياءذلكأنالبعضيقترح،الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالطائفية

سلوكخلالمنالصراعاتتلكاخرونيفسرحينفى،القديمةالطائفيةللكراهية

يركزثالثمدخلوثمة،المختلفةالجماعاتوزعماءأعضاءجانبمنالعقلانىالاختيار

القادةيستخدمهاالتىتلكا"الآخر"ا،حولالسياسيةوالأساطيرالثقافيةالهويةعلى

فىأكدتوقد.(*،2أ؟99ـه:؟51-203)جماعاتهملتعبئةوسائلعنالباحثونالسياسيون

فىالدينيةلأقلياتامشكلةأسبابأن(*005،8107؟37:997"5؟،2002)موضعغير

وسياسيةاجتماعيةأسباب،العثمانيينبعدمامنطقةفىبخاصة،الاحتكاكمنطقة

الأقلياتمشكلاتيربطون،عقولهمفى،الناسإن.والطاثفيةالدينيةبالتقاليدتتعلقولا

فىالدينيةالجماعاتهويةفإنوبالمثل.الدينيةبالمعتقداتمنهاأكثر،بالسياسةالدينية

تستخدمحينفى.الصراعاتوكذلك،الأساسفىسياسيةالمتوسطالبحرشرق

تنقسم،عموقا،السياسيةالهويةإن.المحددةالسياسيةالغاياتيخدمبماالأيديولوجية

غالتا(المستقلة)والكياناتالسياسيةالولاءأتأنكما.أحدهاالدين،كثيرةميادينإلى

القوميةالنزعةر!ظفإنالمعنىوبهذاع!!عم!(.؟258:993"9)مذهبيةهوياتحولتلتقىما

نموذجمعالقديمةالطائفيةالأبنيةتكييفمنأكثرشىءيعنىيكنلمكثيرةبلادفى

القوميةالدولةنظامفإنالسببولهذا،قديمةبمآسءومشكلاتالتعلقمع،القوميةالدولة

الدينية.الأقليات:القديمةللمشكلةجاهزةحلولايقدملاالمعاصر

عنالموروثةتلك،والبلقانالمتوسطالبحرشرقفىالمجزأةالهوياتفإنذلكومع

بناءعنالعجزهوللصراعالرئيسىالسببإن.الصراعإلىحتغاتقودلا،الماضى

الدولفنظام،المختلفةالطائفيةالهوياتتسعأنيمكنهاملائمةسياسيةمؤسسات

الفردأمنتضمنالتىالمؤسساتتنعدموعندما،القائمةالتوتراتحليلائملاالمعاصر

التنظيمنحسنأنيمكنكيفهو:والسؤال،التقليديةالطائفيةبهوياتهمالناسيلتصق

تعيشالتىالمناطقفىالدولبينوكذلك،القائمةالدولداخلوالسياسىالاجتماعى

يحملانوالبلقانالأوسطالشرقإن؟قرونمنذجنبإلىجنباعديدةجماعاتفيها

العنففإنذلكوعلى.المذهبيةالجماعاتبينوالاستيعابالصراعمنكلتقاليد
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التعددية،المجتمعاتفىبعينهاشؤمسياسيةنظمعنناتجالغالبفىيكونالطائفى

غرضرفإنكلوعلى،للشكمجالأيدعلابماولبنانالبوسنةحالاتأوضحتكما

الأمنتقديمعلىقادرسياسىنظامخلقفىالمساعدةمووالسلطةالسياسىالتنظيم

ما.منطقةأودولةفىالجماعاتلكل

الدينبأنفوكسجوناثانيدفعالعالمحولالأقلياتحولالبياناتمقارنةبعد

ىأفىمنهأكثرالأوسطالشرقفىالطائفيةوالصراعاتالسياسةفىأهمدورايلعب

فىللدينالزائدةللأهميةكتفسيرالإسلام"ايستبعد،ذلكمع،بحثهلكنآخر،مكان

التفسيراتومن.(38*2:؟هه38)؟االأوسطالشرقفىالدينية-العرقيةالصراعات

المسيحى-الاحتكاكمنطقةقلبفىالسياسةفىالتاريخىدورهالدينلثثيرالممكنة

بسببربما،أوتوقراطيةالعالممناطقأكثرهىالمنطقةهذهأنعنفضلأ.الإسلامى

الأوتوقراطيةالنظموأن،الإسلامية-المسيحيةللتخوموالسياسيةالتاريخيةالتقاليد

زيادة"معأنهالإمبربقيةالأدلةتوضح.الدينيةالأقلياتضدالتمييزتمارسأنأكثريحتمل

.(3ء*2؟هه:32)"العنفإلىأكثرالداخليةصراعاتهاتنزعالدولةداخلالدينىالتنوع

حولالعرقيةالصراعاتتشبهوالقوقازوالبلقانالأوسطالشرقفىالأقلياتوصراعات

الرائجة،الاكاديميةالنظرياتوحتى،السياسيةوالنتمواغلالأجنداتأنفىالعالم

سياسيةصراعات،الأولالمقامفى،الصراعاتفهذه،الدينىوالاختلافالدينتستغل

فىالسياسةفىالدينلقئيرالاكيدوالسبب.معينةلجماعةالاستقلالأوالسلطةعلى

المعنىوبهذا.الإسلامية-المسيحيةللتخومالسياسيةالثقافةتاريخفىيكمنالمنطقة

الاحتكاكمنطقةفىالتجزىءمرتفعةالمجتمعاتفىتوقغاأكثرالطائفىالصراعيكون

علىفحسبتؤثرالدينيةالقضاياإن.الأخرىالمناطقفىمنهاالإسلامى-المسيحى

دولوفى.العرقيةالأقلياتضدللتمييزمجسذاشكلأوتعطىالعرقى،الصراعدينامية

خلالمنالطائفىالفصلمبدأعلىمبنيةكانتالتى،السابقةالعثمانيةالإمبراطورية

نأالمدهشومن.السياسىالخطابفىللتقاليد،وفقا،الدينإدخاليتم،المللنظام

الأغلبيةجماعاتمعثقافياتتشابهالتىالأقلياتضدجداممكنالدينىالتمييزيكون

نأتعتقدالأغلبيةنخبةالثقافىالتقاربهذايجعلجانبفمن.الأخرىالجوانبكلفى
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مجردهناالعداءيكوناخرجانبومن،الأسيرةالأقليةتحتووأنبسهولةبحإمكانها

الأقلياتفإنلذلكونتيجة،فرويدعند؟"الصغيرةالاختلافات"نرجسيةمنأخرى!الة

القوميةأوالعرقيةالأقلياتمنللتمييزعرضةأكثرالذاتىللحكمتسعىالتىالدلمجنية

،الهدفنفسإلىتسعىالتى

مدارعلىالأوسطالشرقسياسةفىوالأوتوقراطيةالدينمنكللحضورونتيجة

سجللهذلك،مع،الأوسطالشرقلكن.طبيعيةكأمورلقبولهايميلونالناسفإن!ون

القوميةالدولةنموذجوصولمعكانوقد،الدينيةأقلياتهعلىالحفاظفى!ث!هود

أوروباففى،الثقافىالتجانسمنمزيدتحقيقاتجاهفىالدفعظهرأنفقطالفربى

أعنفبشكلالردإلىالأقلياتنزعتالنتميوعيةظلفىالدينفيهافمعالتىالشرقية

وثار،للاحتجاجالشوارعإلىبلغاريافىوالبوماكالأتراكفخرج.الدينىالتمييزضد

وثارواالألباناحتجكما،روسيافىوالشيشانجورجيافى(مسلمون)نصفهمالأبخاز

المذهبيةللأقلياتالمنشقالوعىإن.السياسىالاستقلالقضيةرافعينكوسوفوفى

المذهبيةالهويةإلىينظرونإذ،الوليدةالقوميةالدوللقادةشائكةقضيةدوقاكان

ويعتبرن،وتغييرهفيهالتدخليسهلشىءأو،وانتقالىالزمنعليهعفاكشىءللأقلية

إزالةطموحاتتأتىهناومن،القوميةالدولعصرفىمهيمنةقاعدةالقومىالوعى

على،الحالهوذلككان.المذهبيةالأقلياتاحتواءخلالمنالصحىغيرالدينىالتنوع

احتواءالممكنمنأنفيهاوالكرواتالصرباعتقدالتىالبوسنةفى،المثالسبيل

والكرواتية.الصربيةالقوميتيندولتيهمافىالكرواتيةأوبالصربيةالمتحدثينالمسلمين

تميزالضعيفةالهويةذاتالطائفيةجماعاتهاإزاءالأغلبياتلدىممالكةاتجاهاتأنكما

ء،*أ"داواليونياتالبلقاندولمنكثيرفىالبلغاريةتتحدثالتىالبوماكجماعاتموقف

الأقلياتهويةتبدولاالأعمالغالبوفى.العربيةلو!لامنعددفىوالمسيحيينرومانيافى

تشالرزويصفالتغيير.علىيستعصىلأعضائهاالاجتماعيةالحياةمنجزءاالدينية

حال،المثالسبيلعلىهو،وذلك.(7أ117؟998)؟"منفصلة"؟بأنهاالهوياتهذهمثلتيلى

معيوحدهمأنالاجتماعىللحراكيمكنالذينبالبلغاريةالمتحدثينالمسلمينالبوماك

قوميةأو(الدينأساس)علىالا3لبانأووالأتراك،(وعرقيةلغويةأرضية)علىالبلغاريين
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ألبانيا(.أوتركياأومقدونياأواليونانأو)بلغاريافيهامواطنينيعدونالتىالدولة

لسياساتسهلأهدقامنهاتجعلماهىالدينيةللأقليات"؟المنفصلة"الهوياتوتلك

.لاستيعابا

التىالمواردكفايةعدممنتعانىماداثغاالاحتكاكمنطقةفىالصغيرةالدولإدنما

وسائلخارلمنالمواردهذهمثلعلىالحصولعلىحريصةتكونوبالتالى،أمنهاتضمن

جيرانهامعالتابع-الحامىوعلاقاتالتحالفاتخلالمنالخارجىالدعممثل،أخرى

فالأقليات.الدينيةالجماعاتعلىينطبقالمنطقهذاونفس.الكبرىالقوىأوالأقوياء

أحأء"8ءاأ5"الخارجمنالحمايةأنكما.الخارجمنحماةعنتبحثأيختاالدينية

أيضاتؤثر،الأوسطوالشرقالبلقانفىالأمنسياسةفىالرئيسيةالمنت!كلةتعدالتى

المحليةالجماعاتبينالمذهبيةفالقرابة.الدينى-العرقىالصراعدينامياتعلى

بدءفرصمنتزيدالمحليةالصراعاتفىتتدخلأنيحتملالتىالخارجيةوالقوى

القوىتوازنوأشكالالتحالفاتمنخطرةفسيفساءخلقذلككل.عنيفةمواجهات

.باستمرارالمتغيرة

الدينيةللأقلياتوالاجتماعىالسياسىالاحتواءلمشكلاتعديدةحلولخربتلقد

مؤقتةتسويةالمصريينالأقباطملايينفوجد.الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفى

؟92؟عامالوطنىالتحررثورةفىالمحركةالقوةكانتالتىالتشاركيةالقوميةفى

فىقويةالتشاركيةالقوميةوهذهبعد.فيماللجماعةالسياسىالتهميشوقبول

الإرهابىالجناحفىمؤثرةشخصياتفيهاالمسيحيةالجماعاتقدمتالتى،فلسطين

معأساسيينووسطاءحواتمةونايفحبشجورجمثلالفلسطينيةالوطنيةالحركةمن

فىكثيرةمواقفهناك.سعيدوإدواردنتهمعرواىحنانمثلوالأمريكيينالإسرائيليين

وأأممفيهاتستهدف،القوميةالدولعصرفى،الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقة

تحملالمواقفهذهومثل.الحدودعلىمعينةجماعةاستيعابمتجاورةقوميةدول

المسلمينهويةعلىالكرواتى-الصربىالتنافسفىالحالهوكما،المواجهةمخاطر

جماعاتفيهماتتعايشبهمامعترفدولتانوالهرسكوالبوسنةلبنانإن.البوسنيين

الاتحاديةالديمقراطيةأناتضحوقد.أقليةتمثلمنهاجماعةكلتظللكن،مختلفة
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نأأثبتتذلكمعلكنها،والبوسنةلبنانفىللمشكلاتحلأفضل(الحصص)بنظام

بسببربما،الدولهذهفىالإجماععلىيقومديمقراطىنظامبناءالصعبمن

عشرخمسةفبعد.تماقامختلفةحلولاالدولتانتبنتلقد.التقليديةالسياسيةالثقافة

الآنوتعمل،اللبنانىالقلبإلىأخيراطريقهاالعروبةوجدتالأهليةالحربمنعاقا

فىالقوميةقادتذلكمنالنقيضعلىلكن.اللبنانيةالقوميةالدولةبناءلإعادةكأساس

والمسلمينوالكرواتالصرب:سياسيةكياناتثلاثةإلىالبوسنةتجزئةعلىالبلقان

غطتفيهاالقوميةأنيبدوالتىألبانيافىالموقفعنالموقفهذايختلف.البوسنيين

المسيحيينالأرثوذكسمن%20وأقليات%70منمسلمةأغلبيةإلىالدينىالانقسامعلى

لجزءالقوميةالهويةفىقوىتشوشهناكألبانيافىفحتىذلكومع،كاثوليك%؟.و

اليونانية،الأرثوذكسيةالجماعةمن

القومية،الدولةأنهوالجزءهذامنإليهالخلوصيمكنالذىالعاموالاستنتاج

تؤدىوأنالمختلفةالدينيةالأقلياتلاستيعابكإطارتعملأنيمكنلا،اليومتقفكما

تأسيسفىيفكرأنإذن،،الدولىالمجتمععلىينبغى،القومىالمجتمعفىدمجهاإلى

تحملأنلهايمكن،والإقليميةالوطنيةالمستوياتعلى،أفضلسياسيةترتيبات

للمجتمعاتوالاقتصاديةالسياسيةالحياةفىالأقلياتمشاركةمنلمزيدإمكانات

لكنها،الحلهذامنجزءاتكونأنيمكنالقوميةاليومودولة.العالمىوالمجتمعالقومية

نفسه.الحلتكونأنيمكنلا

:التخومعلىالأمنوانعدامالديموغرافىالتغير

والمسلمينالمسيحيينبينالسكاننسبفىالتغيراتيفسرونالناسمنكثير

تصبحوهويتهمثقافتهمأنيشعرونإنهمإذالمجتمعى،الأمبن.حولالقلقمصادركأحد

ثلاثةإلىري!تنيالقلقوهذا.دولتهمإلى"؟ا"الآخرينمنكبيرةأعداداتدخلعندمامهددة

صربياأولبنانأومصر)مثلواحدةدولةداخل:الديموغرافيةالديناميةمنمستويات

آسيا(،شرقجنوبأوالبلقانأوالأوسطالشرق)مثلمحددةمنطقةداخلأوفرنسا(،أو
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الاختلافاتظلتوإنحتىلكن.والمسيحيةالمسلمةالدولبينالعالميةالهجرةحركاتعبرأو

إلىالفقير()المسلمالجنوبمنللهجرةالرئيسىالسببوالمناطقالدولبينالاقتصادية

الاكبرالمصدرالصراعاتتعتصرهاالتىالمجتمعاتتبقىالغنى)المسيحى(الشمال

وكردستانوالجزائروكوسوفوالبوسنةمنالمسلمينمنالكبيرةوالتدفقات،للمهاجرين

الداخليةفالصراعات.النقطةهذهتوضحالتسعينياتفىالغربيةأوروباإلىالعراق

وكلاهما،الأقلياتضدوالتمييزالمفتوحةالحروببسبباللاجئينمنموجاتترسل

والجماعية.الفرديةالحريةعنالجميعفيهيتحدثوقتفىتوترايخلق

المسيحى-الاحتكاكمنطقةفىالأقلياتمعظمتخشىالقوميةالدولعصرفى

التخويفيةالمطبوعاتذلكمن.الثقافىالاستيعابلضغوطتتعرضأنمنالإسلامى

قاتمةصورةترسمالتى،الأوسطالشرقفىالمسيحيينالسكانعددانخفاضحول

بفلسطين.المقدسةوالمدنولبنانوالعراقوسورياوتركيامصرفىالسكاننسبلتغير

%40إلى%60منالناصرةفىالمسيحيينعددانخفض؟983و؟946عامىبينإنهإذ

يفوقالقدسفىالمسيحيينعددكان1922عاموفى.%33إلى%80منلحمبيتوفى

انخفضالفترةهذهنفسوفى.المدينةسكانمن%2علىيزيدونلاالآنلكنهمالمسلمينعدد

المسيحيينعددانخفضلبنانوفى،آلافعدةإلىمليونينمنتركيافىالمسيحيينعدد

خشانهلالويوضح.فقط%30نحوإلىالثلاثينياتفىالسكاننصفمنأكثرمن

الحادىالقرندخولمعمليوناعشرباثنىيقدرونالذينالأوسطالشرقمسيحيىأن

سوفالوقتومعفقط.ملايينستةإلى2025عامفىيتناقصونسوفوالعشرين

5"25،أكا!(،ا"،2"هأ(حلاكاه2؟هه:3)وسياسيةثقافيةكقوةالمنطقةمنالمسيحيونيختفى

المسيحية،فيهاولدتالتىالمنطقةفىالسنينلآلافالمسيحىالوجوديقطعسوفماوهو

دولإلىوالإسلامالمسيحيةبيناحتكاكمجتمعاتمنالمنطقةدولتحويلجانبإلى

بحلولتركيافىبالفعلاكتملتالتىالعمليةوهى.ثقافيامتجانسينسكانذاتقومية

المسيحيينعددفىالكبيرالانخفاضبأثرالتكهنالصعبمنأنغير.العشرينيات

العلمانيةبينالاختياروعلىالعالمبقيةمعالعربيةللدولالسياسيةالعلاقاتعلىالعرب

الجزائرمثلالأخرىالمسلمةالدولفى)كماالإسلاميةوالقتاليةتركيا(فى)كما

.(السعوديةالعربيةالمملكةأو
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بياناتتأتيرذلكمن.البلقانأزماتفىهامةالسكاننسبتغيرمشكلةكانت

قبل،صربيافىبخاصة،العامالرأىعلىوكوسوفوصربيافىالديموغرافيةالتغيرات

سكانعددارتفعحينففى،(2-7جدول)انظرالتسعينياتفىالدمويةالصراعات

عددارتفع؟99؟وعام؟948عامبين0097790إلى6308...منككلصربيا

بدايةوفى،0019560إلى007280منالمسلمةالألبانيةالأغلبيةذاتكوسوفوسكان

يوغسلافيافىالسكانىالنموإجمالىمن%80منأكثريشكلونالألبانكانالتسعينيات

،السكانمنصغيرةنسبةيمثلونأنهممعالسابقة

لفترةا

؟953-؟948

؟99؟-؟981

(2-7)جدول
صربياءفىالسكاقنمومعدلات

الصربيةالدولة(%)ككلصربيا

؟"34؟،4؟

47*020،.

كوسوفو

28.2

2،؟.

!!"!7،!ح.!"4!كلالا"آ57أح"!.(9981)117*أال!ماهه"لاا!،؟07+57!"!"أ7.11لا905ا!7أ!5لا9،لأ:رلمصدا

93(1):3-2ـه.

القوميينتقلقنتائجهاوكانت،سنواتعشركلتحدثالسكانتعداداتكانت

()الأتراكالمسلمينيدعلىالمريرالقهرمنقروناتحملواأنهمالصربشعرإذ.الصرب

وأنهمكثيرةتضحياتخلالمندولتهموإقليمالقومىاستقلالهمعلىأخيراوحصلوا

المسلمينللسكانكوسوفو،،لشعبهمالمقدسالمهدعنللتنازلمستعدينليسوا

سانجاكبازارنوفىمقاطعةفىالمسلمينالسلوفأنعنفضلاالنمو.سريعىالألبان

أعلىنمومعدلاتأيضئاتظهرومونتنيجيروصربيابينالمقسمة887أه!ء!25!!اكأ،اك

لافتاختلافهناكالفكرىالخطنفسوفى،؟945عاممنذسنويا%؟،هصربيا:من

ففيما،الألبانيةالدولةفىوالألبانكوسوفوفىالألبانبينالتكاثرأنما!فىللنظر

الأسرتتكون،العادةفىطفلينمن،الحضريةالمناطقفىبخاصة،ألبانيافىالأسرتتكون

تيرانامنمعلمأخبرنىلقد.الأطفالمنأكبرعددمنومقدونياكوسونموفىالألبانية

؟!ل9
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،19السلافمعحربفىأنهميشعرونلأنهمكثيرينأطفالأينجبونالألبانأن21مرةذات

الطويل.المدىعلىفائزةكإستراتيجيةالمرتفعةالمواليدمعدلاتإلىئنظروربما

الزوايا.هذهنفسمنكوسوفوصراعإلىينظرونالصربمنوكثير

(2-7)ولجك

.0020إلى1975منالمتوسعدالبحرعبرتخومالسنوىالسكانىالنمواختلافات

لشمالالجنوبا

المئويةالنسبةالدولةالمئويةالنسبةالدولة

.ء2المتحدةالمملكة2.2المغرب

.،هفرنسا5،2ئرلجزاا

.!2ألمانيا0،2تونس

.،2يطالياإ2و2ليبيا

.،هسبانياإ2،2مصر

.،3النمسا2!.تركيا

.،3لسويدا3،؟سوريا

.،هسويسرا4،؟السعوديةالربيةالمملكة

.و6اليونان6.6المتحدةالعربيةالإمارات

؟!.المتحدةالولايات8.2باكستان

لالأ5!(2002)111د"!"ه!س7هاعه"9"(*9هه"795:2002!صاأ"599+هشه!ملأصا!ل"ةم*آ9"!"194:رلمصدا

للأ0214،"9ول75آ:كا49(بم"لا7*أأه"3"162-5.00.

المعاصرالديموغرافىالانفجارإلىالأوروبيينمنكثيرينظرأوسعنطاقوعلى

والأيسرالأيمنالعمودينأرقامفىالاختلافاتإن.أمنىكتهديدالإسلامىالعالمفى

الإسلامية.-المسيحيةللعلاقاتمختلفينتفسيرينإلىتقودربما(4-7)جدولفى

النتممالإلىوالمزدحمالشابالمسلمالجنوبمنالهجرةأنيستنتجأنللمرءيمكنأولأ،

علىتحافظإنهاإذ،التوازنعلىتحافغ!طبيعيةظاهرةتمثلوالغنىالمسنالمسيحى

الضخمةوالفروق.الجنوبفىالبطالةوانخفاضالشمالفىالاقتصادعملاستمرار

!لحلأ5
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العولمة:يدفعالذىالديموغرافىالعاملهووهذا.الاتجاههذاتدعمالدخولفى

والهجرةسناأكبريصبحالغنىوالجزءسناأصغريصبحالعالممنالفقيرالجزء

منذاتهالاتجاههذاالصناعيةالدولفىالناسمنكثيريفسر،ثانيا،أمانصهممام

تهديذاتمثلأنللهجرةيمكنإذ.عصراإلىيتحولأنيمكنالذىالتوتر!ظور

زادوحدهاالعربيةالدولفى.والاقتصادىالاجتماعىواستقرارهمالحضاريةلقيمههم

0002عاممليون280منأكثرإلى؟965عامفىمليون؟..منالسكانسدد

منمتزايدةموجاتالديموغرافىالتوسعهذايدفعالمحليةالاقتصاداتجمودظلوفى

عامففى.أخرىمشكلةفتمثلللسكانالعمريةالبنيةأما.الشمالإلىالمهاجرين

ماوهو،عشرةالخامسةسنتحتالعربيةالدولسكانمن%45منأكثركان؟992

الهجرةوكانتاءكاكا*(."ء"هول5!أ4؟40:996)والتوظيفالتعليمفىمشكلاتيخلق

عبروالأمنالتعاونتعززأنبهاقصدالتىبرشلونةعمليةفىالخلافنقاطأهممن

حينفى"."المنظمةللهجرةقواعدوضععلىالأوروبيةالدولتصرحيث،المتوسطالبحر

منالتنميةمساعدةجهودإن.المهاجرينحقوقضمانعلىالجنوبياتشريكاتهاتؤكد

وتخلقكافيةغيرزالتماالمتوسطللبحرالجنوبىالشاطىلثولالأوروبىالاتحادجانب

.يقاوملاشديدللهجرةالاقتصادىالدافعفإنوبذلك.الهجرةإلىتدفعالتىالظروف

فىأسرهمإلىالغربفىالمهاجرينالعمالتحويلاتأهميةتأتىالعربيةالدولففى

هذهوصلت،المثالسبيلعلى،المغربوفى.البترولصادراتعوائدبعدالثانيةالمرتبة

المباشرالأجنبىالاستثماريبلغلمحينفىدولاربليون2إلى؟990عامالتحويلات

الزراعيةللسياسةونتيجةذلك،علىوعلاوة.(*"أ،ء84:1999؟)دولارمليون165إلا

فىتناقصلكنهالأوروبىالاتحادفىالزراعىالإنتاجزادالأوروبىللاتحادالمشتركة

الزراعية.التجارةتدفقاتاتجاهتغيرمعالثمانينياتمنذالمغربدول

+و2لم
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(4"7)جدول
،0002لىإ1974مقالمتوسطالبحرتخومعبرالسنوىلسكانىاالنمواختلافات

لشمالالجنوبا

المئويةالنسبةالدولةالمئويةالنسبةالدولة

.،3الروسىلاتحادا3.2أوزبكستان

.3بيلاروس؟و6قيرغزستان

نياوكراأ2و3جيكستانطا

جورجيا2و5تركمنشتان

؟2أرمينيا؟"4أذربيجان

لا8هء(2002)111د"!"597!اهه"9"إ*!س2002708:ه!ح!ألأ"9هء"ه!آحلأحأ"*:رلمصدا

!آ!9"1ع"أع4آهولا8941للا7آه:ثاأ"لاأ!84!أأه"162-5.00،5.

،؟975عاممليون38.8من0020عامنسمةمليون68مصرسكانتجاوز

تعدادكانأنهالمتخصصونيقولالذىمليون30الرقمعلىكثيرايزيدلاكانالذى

("8ااأ"95"ه"4؟3:969؟؟ةلالا55"!"لا"ه!ساء87ه"!س"(415عاممصرسكان

السنواتفىحدثمصرفىالكبيرالسكانىالنموأنيعنىومذا."هه!*2002:؟64)

السنينلآلافاستمرالذىالقديمالنمطمحطما،الماضيةوالعشرينالخمس

المعدلهذااستمرماوإذا،ثانية5.23كلطفليولدالقاهرةففى.(؟-7شكل)انظر

،2029عامبحلول-0020عاممصرتعداد-مليون9.67الرقميتضاعففربما

عامااتجاهاتوضحلكنها،ضخمةمسلمةعربيةكدولةخاصةحالةمصرتمثلوربما

الإسلامى.العالمفى

؟+و؟
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(؟-7)شكل

القديمة.العصورمنذمصرسكان:النطكسر

هـ")؟!(!ص+،طهـ

ب
!ذ!"!!وله
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20001750150012501000750500250
!س85

750

لا8ه!(2002)1ا1د،*"ه!س79اه"ه!ألا*9ه"ه2002:ه!اق*أل."9ه!"هح*ملأح.لاةلمصدرا

3م*9"!"،!4امهول53.4"س!8م!ك:س!،أ"لا،3"هأ،*164.074.

ملحوظةتشابهاتتحملآسياشرقجنوبفىالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتإن

سكانها-غالبيةينتمىالتى،فأستراليا.المتوسطالبحرعبرالعلاقاتمع

منبالقلقتشعرالغربىللعالموعرقياواقتصادياثقافيا-مليون20بيقدرونالذين

إندونيسيا:المسلمةالأغلبيةذاتاالشمالإلىجارتيهامعالديموغرافىالتوازنعدم

أقاليمهمعلىبالقلقيشعرونفالأستراليون.(مليون22)وماليزيا(مليون2؟2)

عنصراالخوفهذاأصبحوقد.إندونيسيالأرخبيلالمتاخمةالسكاننادرةالشاسعة

وسياساتالدوليةالعلاقاتإزاءالشعبيةوالاتجاهاتالحكومةإستراتيجياتفىأساسيا

0202عامففى.الشمالمنالمهاجرينيجذبالدخولفىالضخمالفرقأنكما.الهجرة

المتحدةالأمملتقريرالإنسانيةالتنميةمؤشرفىالخامسةالمرتبةفىأسترالياجاءت

السنوىالسكاننمومعدلكانفيما.وسويسراواليابانالمتحدةالولاياتقبلالإنمائى

حرحر2
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الإنسانية(التنميةمؤشرفى59رقم)الدولةماليزيافى%2!4مقابلفى%3.1أستراليافى

.(الإنسانيةالتنميةمؤشرفى؟؟.رقم)الدولةإندونيسيافى/\و8و

دولهاتقوىالناسيجعل""للآخر"السكانىالنمومنالخوفإنالقولخلاصة

والمصريونوالأتراكفالصرب.الدينيةالأقلياتمعاملةوتسىءالهجرةمنوتحدالقومية

القوميةالدولةتقويةأنغير.القوميةلدولهمالثقافىالتجانسحولقلقونوالأستراليون

الهجرةيزيدانوالعولمةالتحديثإنالبعيد.المدىعلىالمشكلةيحلأنيمكنلاوحده

النتمكأنحينفى،المختلفةالديموغرافيةالدينامياتذاتالمناطقبينتوازنكعامل

نأنؤكدومجدذا.المختلفةالثقافاتذاتالجماعاتبينالوظيفيةالتخوميقوىالمتبادل

كانت،ديمقراطيةبطريقةدولياالمنتهمكلةلحلإبداعيةترتيباتإلىيحتاجالعالمىالمجتمع

مناطقفىالهجرةحولإقليميةمؤتمراتعقدمؤخرابدأتقدللهجرةالدوليةالمنظمة

بداية،إلاليسذلكلكن،الإسلامى-المسيحىالاحتكاك

الإسلامى:التطرفعولمة

تطورأى،والإرهابالقوميةالدولةبينالخاصالارتباطتطورالتالىالجزءيتناول

السياسىالاستقلالأجلمنمالجماعة""الحديثالكفاحمنمذهبياالمدفوعالتطرف

تكونالمعنىوبهذا.معهوالتعاولللإهاب"االحديثبعد"ماالتعولمإلىماإقليمفى

الفلسطينى،الوطنىالتحررحركةمنجزغانفسهاتعتبرالتى،حماسمثلتنظيمات

بعدماالوظيفيةللتخومالصراعىالجانبتجسدالتى،القاعدةلهشبكةعنتماقاتختلف

العالمى.المجتمعفىالحديثة

بحركاتأوواحدةدولةفىسياسىعبصرانفسهيربطالكلاسيكىالإرهابكان

كانحيث.واحدةدولةفىيمينيةأويساريةبأيديولوجياتأومحددةوطنىتحرر

.أخرىدولةبنيةلإيجادطلباقائمةدولةبنيةضدمعركةفىيشتبكونالإرهابيون

،ر!تنعالتاسعالقرنفىالاستقلالأجلمنحاربواالذينالبلقانفىالمسيحيونفالقوميون

،الأتراكالدبلوماسيينسياراتلآخروقتمنتفجركانتالتىالأرمينيةوالجماعات

حرل!4
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الفرنسىالخارجيةووزيرألسكندراليوغوسوفىالملكقتلواالذينالمقدونيونوالسلاف

فىالقنابليزرعونكانواالذيناليهودوالإرهابيون،؟934عامبرياندأريستيد

المسلحة،الكرديةجولاللهعبدوعصابات،البريطانىالاحتلالتحتالواقعةفلسطين

الداخليةللسياسةوكاستمرارآخر،نظامعنبحتاالقائمةالدولةنظامترفضجميعها

الحوارمنشكلأويتضمنمعينةحدوذايرفالتقليدىالإرهابكانأخرىبوسائل

ينتظرأنككلالقوميةالدولبنظاميعترفلالمنيمكنكيفلكن.والضحيةالجناةبين

منظمةبهاتطورتالتىنفسها)بالطريقةالدولجماعةإلىمايومفىينضمأنمنه

منكان؟(القيادةنفستحتالفلسطينيةالوطنيةالسلطةإلىالفلسطينيةالتحرير

الكيانداخلمعارضحزبأقىإلىالإسلاميةحماسحركةتتحولأنالممكن

ياسرنظاموأوتوقراطيةالفلسطينى-الإسرائيلىالصراعتدهورلولاالفلسطينى

الراديكالية،الشيعيةبالنزعةدوليايرتبطكانوإنحتى،اللبنانىاللهوحزب،عرفات

للأحزابشريكنفسهيعتبر،النهايةفى،لأقوالسياسيينالصحفيينمعدائغايتحدث

اللبنانية،الجمهوريةفىالأخرىالسياسية

والهجمات"ا"القاعدةبظهورنفسهعنأعلنالذىالإرهابمنالجديدالشكلإن

نإ،تماقامختلفةظاهرةيمثل0320إلى0030منالفترةفىالعالمحولالإرهابية

لاإنه.الدولىالمجتمععلىبكثيرأكبرت!ديذايفرضللقوميةالعابرالإسلامىالتطرف

الأوسط.الشرقمغادرةعلىالغربيجبرأنيريدبلالمتفرجينلإرهابفقطيسعى

دولوتبنتهالغربخلقهالذىالقيمنظاممسالإرمابيةالهجماتمنالجديدالنوعوهذا

الغربية،وغيرالغربيةالمجتمعاتبينالتوازنتنظيمإعادةيريدونالإرهابيينإن.أخرى

الجددالإرهابيونيوجهلذلكونتيجة.الغربلصالحيميلأفيعتقدونلأنهمذلك

أفكارامنهبدلأويقدمون،الغربعليهيهيمنالذىالقوميةالدولةنظامضدهجومهم

فىالاستثنائيةأوالتفردإحساسيستهدفونإنهم،دولىثيوقراطىنظامحولغامضة

أصبحتالتى-المعانىبكلتفوقاأكثرالمتحدةالولاياتبأنالاعتقاد-المتحدةالولايات

الجديدالإرهابأثرمدىأىإلىهو:والسؤال،؟989منذالقطبيةأحادىالعالمقطب

والأبنية؟القيمتلكعلى

2؟5
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الإرهاب"إهيزبورجفرانسواأسماهاالتىالظاهرةنمتالعشرينالقرننهايةفى

لسابقةالإرمابيةالللأعماللمحدوداالوطنىلأساسامتجاوزة822!"حهلأ"أم5""1المفرط

وقد.الحديثةبعدماالوظيفيةالتخومفىجذورذاتعالميةوممارسةأيديولوجيةإلى

الدولةلنظامجديذاتحديا1998عاملادنبنأسامةيدعلىالقاعدةشبكةبناءر!ظأ

بأنهاالقاعدة،كلنتونفترةفىالأمريكىالدبلوماسى،تالبوتستروبوصف،القومية

فىالعالميةبالثورةمزودللقوميةعابروفاعل،بالمرةحكومىغيرتنظيم:للعولمةرمز

.(*أ32:2002254)قومىأساسبأىالصلةمنقطعةمصالحءورايسعى،الاتصالات

الدولى،النظاماستقرارزعزعةفىالإسلاميةالسياسيةللمنظماتالعالميةالشبكةنجحتوقد

الأساطيروكذلكالإسلاميةالمسيحيةالعلاقاتمنالسنينالافعمرهاقنواتمستخدمة

المستى"علىالمنظمةالإسلوميةالنزعةإن.العلاقاتهذهفىالمطمورةوالانحيازات

،ومدىنطاقانمتمعينةبلادفىالقائمةالدولنظامضدالصركةعنانبثقتالتى"االوطنى

كا!أء*(.8دا229:؟هه؟27)الشاملالدمارعلىالضمنىالحظرذلكأثناءفىرافعة

وفى،بهمالخاصالقيمنظاموهزيمةأعدائهمتدميرإلىيسعون"؟القاعدة"إزعماءإن

للإرهابيين،الشاملالدمارواحد:فعلردسووالآخرهوالعدويرىلاالموقفهذا

.الإرهابعولمةمنالمفرغةالحلقةهىوتلك

زالتماالدعموحشدتقيادتهاسرا"القاعدة1!نظمتخلالهامنالتىالآليةإن

اندفاعةعلىهامةعلاماتلادنبنكأسامةشخصئظهرلم020؟عامقبل.لغزاتمثل

مثل،للغايةضيقةكانتالبدايةفىأهدافهملأنربما،الغربضدالنطاقواسعةممكنة

علىأسامةعينىفتحتعواملثمةأنالمراقبينمنكثيريرى،أفغانستانتحرير

وتأسيس،الإسلامىالعالمفىالفاسدينالحكامإسقاطتحديذا:وهوأكبر،مخطط

التىالعواملمنوكان.المنطقةمنواليهود""االمسيحيينتأثيرواجتثاث،إسلاميةنظم

،؟99؟-؟990عام،التاريخفىمرةلأولنشر،علىأسامةرضاعدمالتحولهذاأحدثت

الحمايةذريعةتحت-السعوديةالعربيةالمملكة-المقدسموطنهفىالأمريكيةالقوات

،المقدساتاحترامبعدمالاتهاماتمنأكثرذلكفىوكان،حسينصدامعدوانيةمن

لدولته،الفاسدينالحكاميعتبرهمالذينأولئكمنبشدةيتأذىأسامةكان
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وفاسدةمتفسخةعصبةاستدعتأفغانستانفىالسوفيتيحاربأسامةكانففيما

لكلالشريفينالحرمينيضمالذىالبلد،بلدهلتحتلببرودالأمريكيةالإمبريالية

الغنيةالعربيةالدولإلىعقو!منذيشسطونالأمريكيونكان،والمدينةمكة:المسلمين

عسكريةقواعدتأسيسإزاءالسعوديينمنصارقارفختايواجهونكانوالكنهم،بالنفط

غيرفرصةالمتحدةالولاياتالعراقىالتهديدأعطىفقدالآنأما،المملكةفىلهم

كانفقدالثانىالعاملأما.الإسلاميينليسلكن،السعوديةالنخبةلإقناعمسبوقة

الدينيةالحماسةطورالذى،الظواهرىأيمنالمصرىجانبمنعليهالشخصىالقتير

منيكونوقد.لادنبنأموالباستخدامعالميةأيديولوجيةإلىبلدهفىالتقليدية

السريعالانتشارتأثيرهوالإرهابيةالحركةعولمةفىالثالثالعاملأنالمفارقات

التكنولوجياتالجددالإسلاميوناستغلفقد.المعلوماتوتكنولوجياالعالميةللاتصالات

منأفضلبشكلالأحيانبعضفىالاقتصاديةوالآلياتوالاتصالاتوالمعارفالعالمية

الإرهابيينجعلتبسهولةالمتاحةالانتقالفوسائل.النتكلرعيةالحكوميةغيرالتنظيمات

الغربمجتمعاتفىمماثلةبكفاءةالتخفىمنمكنهممماالحركةعلىقدرةأكثر

وأ،البوسنةأوالشيشانأوأفغانستانأوالصومالمثلءا"سوداا"ثقوبفىأوالمفتوحة

خلاياهابينتقنيامتقدمةاتصالاتتحقيقعلىالقدرةأما،الثالثالعالمدولمنأى

وسيظاالإنترنتلهموفرتوقد.العالميةالإسلاميةللشبكةالفقرىالعمودفيمثلالمختلفة

منمتمكنااللهحزبأصبحفقد.القوميةالدولسيطرةعنبعيذارسائلهملتوزيع

قدرةبالكاولبعدندركلمإننا.الشبكةعلىمواقعهخلالمنوالترويجالتسويقمهارة

المشروعاتقنواتفىالحقيقيةالتفجيراتخلالمنالدمارصنععلىالإرهابيين

منالإسلاميونتحوللقدء"!"!ك5الإلكترونيةوالبنوكداكاس!555ء"أالإلكترونية

لذلكالأمثلةوأوضح.الحديثةللاتصالاتنشطينمستخدمينإلىسلبيينمستخدمين

جانبمن0120سبتمبرمنعشرالحادىفىالإرهابيةللهجماتالتامالتنظيمهى

.الطائراتخاطفىمنمدربةمجموعة

حسنأسسهاالتىالمسلمينالإخوانبحركةمصر،فىالإسلاميةالحركةبدأت

فقطليسالحركةأثرتوقد.السبعينياتفىمنتمهوذاتقدقاوحققت،الثلاثينياتفى،البنا
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طىأيختاوإنما،المرتفعةالمساواةعدموأشكالوالفقرالسكانىالنموذاتالدولفى

مثل،الغربىالنمطعلىالرخاءتحقيقفىتطمحأنيمكنالتىوالغنيةالحديثةالدول

نخبتهاتعلنالتىالسعوديةالعربيةالمملكةوحتىوالجزاثروتركياوماليزياإيران

النزعةاستخدمتلقد،العالميةالإسلاميةالقيمحامىباعتبارهانفسهاعنالحاكمة

أفغانستانمثلأماكنفىالمستقرغيرالسياسىالموقفالراديكاليةالإسلامية

القواعدلوضعوكشميرالفلبينوجنوبوالصومالوالشيشانالوسطىوآسياوفلسطين

اتجاهاتتبينأنيمكنالتى،الأيديولوجياتفىالمعاصرالنقصومع،العالمىلعملها

للجمهور.جديدةسياسيةإستراتيجياتوقدمواالإسلاميونانتشر،الاجتماعىالتنظيم

جعلتالتىللغربالعادلةغيرالعالميةالسيطرةمقاومةيمكنكيفحولأفكاراقدموا

مجموعةخلافوعلى.الداخلفىالفاسدةالعلمانيةوالنظم،ضحاياالمسلمين

للكفاحبرنامخاالجددالراديكاليونالإسلاميونيقدمالتقليديينالأصوليين"العلماء؟"

.(والبوسنةوالشيشانفلسطينفى)كماالوطنىوالتحررالاجتماعيةوالثورةالسياسى

وطنففرنسا.الإسلامىالتهديدمنالقلقينتابهافرنسامثلمتقدمةدولةإتحتى

أسريةروابطتربطهممنهموكثيرونسكانهامن%9يشكلونالذينالمسلمينلملايين

نفذوقدالصحراء.جنوبوأفريقياأفريقياشمالفىالسابقةالفرنسيةبالمستعمرات

الإرهابيوننفذكما،التسعينياتفىفرنسافىهجماتالجزائريونالإسلاميونالمقاتلون

،020؟سبتمبرمنعشرالحادىبعدفرنسيةأهدافضدضرباتمراراالإسلاميون

منأكتوبروفى،0220مايوفىباكستانفىفرنسياعسكريامهندساعشرأحدفتل

منانطلاقا"اليمبرج"الفرنسيةالبترولحاويةعلىانتحارىهجومئفذالعامنفس

تجنيدهمفىيشتبهإسلاميينمسلحينالشرطةاعتقلتديسمبروفى،اليمنىالساحل

المتحدةوالولاياتوبريطانياألمانياشهدتكما.القاعدةلحسابمسلمفرنسىلشباب

التىالمسلمينالمهاجرينجماعاتبينمتناميةإسلاميةفاعليةالأخرىالغربيةوالدول

درجةإلىمختلفاجاءالإرهابىالتهديدعلىردهمفإنذلكومعباستمرار،تتزايد

معالتعاملطرقحولمنسقةإستراتيجيةإلىالافتقارإلىيشيرماوهو،بعيدة

الإسلامية.-المسيحيةالعلاقاتفىالحكوميةغيرالتهديدات
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المحررةالتجارة.العولمةقنواتعبرالآخرهويتمالعالميةالإرهابشبكةتمويلإن

شركاتلإنشاءكأساسالقنواتهذهالإسلاميوناستخدمفقد،الماليةوالخدمات

عبرالمدمرةلأنشطتهمالأموالنقلأجلومن،والتمويلوالشحنالتجارةفىوهمية

المشروعاتمنشبكاتله،المثالسبيلعلى،اللهحزبأنذلكمن.العالمأنحاء

ا"1هح*ء2إمبكسورمثلتجاريةشركاتأصبحتكما،وقبرصوتركيااليونانفى

؟االقاعدة؟اهجماتتمويلتموقد،الجزائريينللإسلاميينرئيسىسلاحممونباريسفى

002؟عامتتعاملكانتالتىالحكوميةغيروالمؤسساتالإسلاميةالمصارفطريقعن

داهكا!أءا1(،229؟هه:؟39"4؟)لإرهابييناموالأمنأمريكىدولاربليون؟5نحوفى

،كبيرةشحنسفنبتشغيلالتنظيمتمويلأجلمن"ا"القاعدةتقومذلكجانبوإلى

بالوقود،للتزودالموانىفىللوقوفتحتاجلالأنهاتعقبهاويصعب،التنظيمقادةيملكها

الإسلامىالتكافلنظامإن،إرهابيةهجماتلتنفيذكذلكاستخدامهايمكنكما

المالية،"الإسلامىالمال"دارمؤسسةأى،".؟"البركةباسمالمعروفالماليةوالمعاملات

ساهمتللفقراء(دخلهمن%5.2بدفعالمسلميلزم)الذىالإسلامفىالزكاةومبدأ

الممولمعرفةدونالغالبفى،العالميةالمتطرفةللحركةتمويلكأدواتالأخرىهى

.(الأخرىالعولمةعملياتفىيحدث)كما

حيث!5!كا.إلىترجمتهيمكن-"اا"القاعدة-العالميةالإرهابيةالشبكةاسمإن

الإرهابيينجماعاتكلحولهتتجمععالميا)أساسا(منبراتصبحأنبهافصد

الأخرىهىالإسلاميةالنزعةنمت،العولمةمنمعاكسةحالةوفى،وعليه.الإسلاميين

سقوطبعدأفغانستانفىعليهاالعثورتمالتىالوثائقأوضحتلقد،عالميةلتصبح

دولمنالقادمينالمسلمينالمقاتلينعقولقولبةفىلادنبنتقدممدىأىإلىطالبان

انضم1020وعامالتسعينياتمنتصففبين.الغربيستهدفعالمىجيشفىمختلفة

العربيةوالمملكةباكستانمنمختلفةمسلحةجماعاتإلىينتمونشبابمجندين

والمغربوسورياوالسودانوليبياوالصومالوالشيشانواليمنومصرالسعودية

وقيرغزستانوطاجيكستانوأوزبكستانوالكويتوالعراقوتركيالأردنوائرلجزاوا

وكنداوبريطانياوروسياوالفلبينوماليزياوالصينوبنجلاديشوالبوسنةوتركمانستان
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كان.أفغانستانفىالدولية"ا"القاعدةلفرقجميعاانضمواالأمريكيةالمتحدةوالولايات

ذلكومع،بلادهمفىتنظيماتتديرهاأفغانستانفىمعسكراتفىيتدربونهؤلاء

علىالمكثفوالتدريبالدينىالتلقينبينجمعت،متنافكلمةمقرراتيتبعونجميغاكانوا

المكتوبالكتيبنفستستخدم،الأقلعلى،مجموعاتثلاثوكانت.العصاباتحرب

الإسلاميةأوزبكستانوحركةالقاعدة:الإرهابيةالحربعلىللتدريبالعربيةباللغة

الصحفىأعدمتالتىالمجموعةوهى،المجاهدينحركة)أوالباكستانيةالأنصاروحركة

لغاتمجموعةيستخدمون"الدوليونالإسلاميون9؟هؤلاءكان.(بيرلدانيلالأمريكى

مع،لإنجليزيةواوالروسيةلأزبكيةواوالبشتونيةوالداريةوالطاجيكيةالأورديةمنها

جيشأىومثل."؟"القاعدةوفتظرىالقرآنلغة؟العربيةللغةرثيسيةبمكانةالاحتفاظ

بينأفغانستانفىالقاعدةكانت.تضامنروحأوعصبيةالقاعدةفرقبنتآخر

منطقفوقوضعهالذىالعالمى؟"للجهاد"لادنابنلرؤيةتجسيدا0120و1996عامى

والترابطللتنسيقهناكيلتقونالمشاةوجنودالراديكاليونالقادةكان.القوميةالدولة

قدمتوقد.للحركةالعسكريةوالتكتيكاتالدينىمذهبهمحولالأفكارفىوالتشاور

درجةإلىمختلفةكانتبنيتهاأنذلك،للحركةاكوىطالبانحكمظلفىأفغانستان

كان.موازىدولىإسلامىقوةمركزبوجودوسمحت،القوميةالدولةنموذجعنكبيرة

وكذلك،السلفعهدإلىترمزالتىالخلافةتأسيسإعادة"؟"القاعدةرسالةمنالقلبفى

حيث.والعنصريةالعرقيةالحدودعبرتحكمالتىالعالميةالدينيةالإسلاميةالدولةفكرة

العالملأزماتالوحيدالعلاجباعتبارهاللخلافةينظرونوأتباعهلادنابنكان

لنظمالسياسيةوالتبعيةالاقتصادىوالتخلفالداخليةالصراعات:اليومالإسلامى

.وللغربظالمة

تحدىفى1979منذقامتالتىالإسلاميةالنزعةمنالجديدةالموجةنجحتلقد

الثالثالعالمنظماستقرارفىالتشكيكفىنجحتأولأ،.الجوانبمنعددفىالغرب

السعوديةالعربيةوالمملكةإيرانمثلالعالميةالسوقمنمكملأجزءاأصبحتالتى

بتقريراتمشبعالإسلاميةللحركةالسياسىالخطابمنكثير،ثانئاومصر.وتركيا

منمفرغةدائرةإلىالطائفيةالعلاقاتيقودبدورهوهذا،والمسيحيةللغربمعادية
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فى،التعصبظهرالتقسيمخطمنالآخرالجانبوعلى،العالمىالنطاقنثلىالتعص

ىأإزاءالعالميينالقادةأقىبعضجانبمنالمباشرالفعلردباعتباره،0220عام

الاستياءمنمزيدعززماوهومؤيد،غيرحتىأومسيحىغيرأوغربىغيرشىء

تروقاجتماعيةراديكاليةبالضرورةلإسلاميةاالأيديولوجيةتحى،ثالتا.والراديكالية

الإسلاميةالنزعةإن،الإسلاميةالدولمعظمفىالمحافظةوالنظمالغربتفزعلكنهاللجماهير،

تتضمن،سياسيةأيديولوجياوكذلكدينيةإصلاحيةحركةفهى،تماقاحديثةظاهرة

"!كاأء2(.1:2002؟)جائرةنظمضديملكونلامنجانبمناحتجاجيااجتماعيا!صرا

فىالأخرىالثوراتمعالكثيرفىتشتركمثلأ،،؟979إيرانفىالإسلاميةفالثورة

علىالبناثية،الاختلالاتعنناتجاالاجتماعىالاضطرابكان:العشرينالقرن

بدأتوكالعادة،البترولصادراتمنحديتاالمكتسبةللثروةالعادلغيرالتوزيعالأخص

إسلاميةوأهدافاوقيادةشكلأواتخذت،الاجتماعىالسخطمنعادىكفورانالثورة

الثورةمقدمةفىالتنظيمجيدوالدينرجالقفزعندماالأحداثمسارفىفقط

يربطونالذينالناسأمثلةفإنالعموموجهوعلى.(*االأ!كاأ؟42:996-75)المنتصتعلة

،مقصورةليستالاجتماعيةحصتهمزيادةبغرضالمقاتلةالأصوليةبالحركاتقوتهم

المحاربينتجنيد،المثالسبيلعلى،منطقذلككانفقد.الإسلاميةالنزعةعلىالأمعكة،أى

والبوسنة.لبنانفىالمسيحيةالميليشياتفى

يكنفلم.بعيدةدرجةإلىمتأخراالجديدالإرهابىللتحدىالغربىالفعلردجاء

وأدولة-المفترضالخصمعنتماقاومختلفتقليدىغيرعدولمواجهةمستعذاالغرب

نظامتهديدوبدا،الدفاعإستراتيجياتتطويرتمأجلهمنالذى-دولمنائتلاف

الولاياتفعلردوكان1020سبتمبرمنعشرالحادىيومواضخاالعالمىالدول

أيضابلفحسبذلكليس،الجناةلعقابوسياسيةعسكريةحملةالغربوبقيةالمتحدة

عسكريةإستراتيجيةإلىالاستخباراتيةالمعلوماتجمعطرقمنامتدكبيراتغييرا

وكان.الدولىللقانونالأعلىالممثلباعتبارهاالمتحدةالأممدوررفضوحتى،كبيرة

ئكملأنبدلا020؟خريففىأفغانستانفىالعسكريةللعملياتالسريعالنجاح

الثانىالهدفهذالكن.الدوليةالإرهابشبكاتعلىءالقضا:أهميةوأكثرأوسعبهدف
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الإشارةسبقتالذىالافتقار،الرئيسيةالمشكلاتمنكان،التحققعنبعيدازالما

ضدوالحملةالإرهابعلىالحربفىبوضوحمحددةإستراتيجيةأهدافإلى،إليه

بعدفيمافدمتالتىالوعودبعضنسيانتمماوسرعان.العراقمثلالمارقةالدول

الاجتماعيةالأسبابلمحاربةالتنميةعلىالغربيركزأنمثل،مباشرةالهجمات

لنفسيةالرئيسيةلأسبابا-والتمييزوالتخلفةالمساواعدممحاربةففكرة.للإرهاب

وتأمينبالقوةالعدومعالتعاملظلإذ،الإطلاقعلىبجديةتؤخذلم-المواجهة

يكنلموإنوحتى،الغربيينالقادةبعضلدىالصدارةمكانفىالاقتصاديةالمصالح

أمامالإسرائيليةالحكومةموقفوتقويةالعراقفىحسينصدامنظاملتدمير

الحقيقةظلتوالإسلامالمسيحيةبينالعالميةبالعلاقاتمباشراارتباطاالفلسطينيين

ليضيفروسيااشتراكوجاء.التخومجانبىكلاعلىبالمواجهةالشعورترنيأنها

القادةبينمن،بوتنفلاديمير،رئيسهاكانإذ،الإرهابعلىالردلتعولماخراعنصرا

فىمعهاوالتعاونالمتحدةالولاياتلدعماستعدادهمأبدواالذينالأوائلالعالميين

فىأولويةللإسلاموالمعادىللإرهابالمعادىالتكاتفوجعل،الإرهابضدحربها

من؟"الهيمنة"طموحاتمنشكاواهعنتخلىماوسرعان،الغربمعروسياعلاقات

القواعدتوفيرعلىالمنطقةفىحلفاءهوحث،الوسطىآسيافىالمتحدةالولاياتجانب

الاستقرارعدمإيقاففىروسيار!كلبةإن.أفغانستانإلىللحركةالأمريكيةللقوات

التحولإلىدفعتها،الغالبفىالمسلمونيقطنهاالتى،الجنوبيةحدودهامنالزاحف

منظمةفىفعاليةأكثربنتهمكلوالمشاركةالمنطقةمذهفىالغربمعالتعاونإلى

للتعاون،شانغهاى

السياسيونيقولهبماتتحددالتى،والمسلمينالمسيحيينبينالوظيفيةالتخومإن

كانوقد،الدولىالقوميةالدولنظامسطحتحتتوجد،أنفسهمالناسيدركهوما

والمساعدات،020؟خريففىباكستانفىالغذاءلأسعارالأمريكيةللمعونات

ورئيسالأمريكىالرئيسجانبمنالشخصيةوالزيارات،الأفغانللمدنيينالإنسانية

دولةتأسيسوتأييد،المسلمينوالقادةالإسلاميةللمؤسساتالبريطانىءالوزرا

حولالمسلمينمنالملايينمئاتإقناع:واحذاهدقا(العراقضرب)قبلفلسطينية
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ضدالصراعفىتكتيكياسلاحاذلككان،عدوهمليستالمتحدةالولاياتبأنالعالم

إستراتيجيتهافىالنظرواشنطنوأعادت.13ا!"أ5+الإسلاميةالنزعة:واضحغيرعدو

الأصوليونجعلهالذى،الميدانفىالإجرائيةالأنشطةزيادةطريقعنالاستخباراتية

الجديدةالكليةالإستراتيجيةكانتإذامانرىأنعلينازالفماذلكومع،لهمصيدأرض

تنموالراديكاليةزالتماالتىالإسلاميةالدولفىالسياسىالإصلاحفىتسهمسوف

الحربإلىالمسلمينبعضينظروالبريطانىالأمريكىالزعيمينتأكيداتورغم،فيها

العاديونالأمريكيونينظروبالمثل،الإسلامضدكحربوالإرمابوالعراقأفغانستانعلى

وقففعندما.العالممنالآخرالجانبفىأمبينهميعيشونأكانواسواءللمسلمينبريبة

لمواجهة،020؟سبتمبرمنعشرالحادىبعد،الأمريكيونوالعسكريونالسياسيون

الوطنيين،والسياسيينالقوميةالدولمعالعلاقاتتجاوزواالإسلامىالإرماب

التى،الإسلاميةالدولمعظمفىالأساسىوالاجتماعىالسياسىالسياقإن

بدأتلقد.الاطمئنانعلىيبعثلا،ودولياداخلياممزقةالاستعماريةالحقبةمنخرجت

غيرالتوزيعأنكما.السنينآلافعمرهاتقاليدمعطلة،التحديثبرامجالمتعجلةالنخب

العلمانية.النظمأسسزعزعالكفاءةوعدمالفسادجانبإلىالجديدةللثروةالعادل

لولاالقوةبهذهيكونأنالشعبويةالإسلاميةالنزعةلظهوركانمامثلأ،تركيا،ففى

واحدالرحمنوعبدتركيافىأردوغانطيبرجبأنصارفإنذلكومعالجينترر.تدخل

.وباكستانوإيرانالعربيةالدولبعضفىبالإسلاميينعقارنةمعتدلينإندونيسيافى

بؤسفىوالغربالإسلامبينالحاليةللأزمةالحقيقىالسببيرونالناسمنكثيراإن

منكلأيدىعلىوأفريقياآسياوجنوبالأوسطالشرقفىالمسلمينملايينوإذلال

تشيرالسعوديةالعربيةالمملكةفىالداخليةالمعارضةإن.الأجانبوالقاهرينالفاسدةالنظم

بالنفط،الغنيةالدولةهذهعلى،المفارقاتمنيعدالذى،المرتفعالخارجىالدينإلى

السعوديةالعربيةالمملكةعلىالخارجىالدينفإجمالى.النظامتعفنعلىدليلأوضحأنهعلى

(0020عامفىمنه%7.15)القومىناتجهاإجمالىمن%2.22بلغ1998عامفى

لخطيرالتشوهوالإدارةاسوءإن،(!5*ولح2؟هه:144)الضخمةالبترولعواثدرغم

عرضتالعالمحولالإسلاميةالقوومعالمرتبكةوالعلاقةالقوميةالثروةتوزيعفى

المعارضةأنمننندهشأنيجبولاحاد.لتوترالدوليةتحالفاتهوشبكةالنظاماستقرار
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نسختباونطرح-الأصولىالإسلام-للنظامالأيديولوجىالجوهرتستهدفالسعودية

الذى،السعودىالنظاماستقرارإن.النظامنسخةمقابلفىالأصوليةمنالخاصة

إسلاميةمرجعيةذاتزائفةتطهريةونزعةالنفطءأثريامنشاذةتشكيلةعلىيقوم

به،مسلمشىءأنهعلىيؤخذأنيجبلا،بالغربإستراتيجيةوتثلاقة

فى،يعتقدونالذينأولئكبينوالسخطالإحباطظهورإلىالموقفهذاأدى

دولهم،ويجردونالفاسدةالنظمبغطرسةيدعمونوالغربأمريكاأن،الإسلامىالعالم

فىالمتداعيةالمستبدةالحكوماتإن،النفيسةالطبيعيةالمواردمنذلك،مقابلفى

منالحقيقىالهدفأنحينفى.الإسلاميينللمتطرفينالرئيسىالهدفمىالداخل

الإرهابيونأقدملقد."المسلم"الشارعإشعالهووالغربالغربيينعلىالهجوم

البلد-هذافىالسياحيةالمواقعأشهرفىالأجانبالسائحينقتلعلىالمصريون

القدومعنالآخرينليثنوا-الأقصرفىحتشبسوتومعبدوالأهرامالمصرىالمتحف

يمكنماوهو،القاهرةفىللنظامرئيسىدخلمصدرقطعذلكمنوهدفهم،بلدهمإلى

تفجيراتءوراكانالهدفهذاونفس.بعدفيماالاقتصادىلانهيارهبالتالىيؤدىأن

علىالليلىوالملهىالتونسيةجيرباجزيرةفىالتاريخيةاليهوديةللمعابدالإسلاميين

خسارةإن.غربى020منأكثرفيهقتلالذى2020عامالإندونيسيةبالىجزيرة

دائقاكانواالذينالمحليينالهنودالعمالأضرالسياحةعوائدمنالدولاراتملايين

بالديكتاتورالمرتبطةالفاسدةالنخبةأيضاولكن،إندونيسيامسليىمعخلافعلى

الحالاتهذه.بالىفىالسياحةقطاعفىبنزارةاستثمرالذىسوهارتوالسابق

وأبهاالتنبؤيمكنلا،القوةإلىوالطموحاتالاحتجاجمنشعبيةحركاتبذورتوضح

ينبثقماغالتاالتطرفإن.الثالثالعالمدولبنيةسطحتحتعليها،السيطرة

إلىبسهولةالاجتماعىالتوتر!حولعندما،المترديةالاقتصاديةللظروفكاستجابة

منطقةفىكثيرةأخرىودولمصرفىالطائفىالعنفحالهووهذا.طائفىعنف

منالناسلإحباطمدقاالمخالفينفيهايصبحالتىالإسلامى-المسيحىالاحتكاك

فقرهممدىللمسلمينتكشفالإسلامى-المسيحىالاحتكاكوأماكن.الاقتصاديةالمحنة

والسياسيين(لجنودواوالسائحينالأعمال)رجاللأثرياءالغربيينابالزوارمقارنةوعجزهم

مصروجنوبأفغانستان:الإسلاميةللحركاتالممكنينالمجندينمنرصيداوتقدم
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يس!دهابما،السعوديةالعربيةالمملكة،ومؤخرا،الفلبينوجنوبوالسودانوالجزائر

معالمعلنةالإسلاميةالقيمصراحةفيهاتتناقضوالتىللثروةمتوازنغيرتوزيعمن

متعفنة.نخبةممارسات

البنائيةالتناقضاتفىأيضتاتكمنتركيافىالراديكالىالإسلامجذورإن

ا!ه*-اتمثل،تركيافىالإسلاميةالمتطرفةفالتنظيمات،الجديدةالثروةتوزيعفى

الدولة.داخلالمختلفةالمناطقبينالمتساويةغيرالتنميةعننتجت،التركىاللهوحزب

المناطقفىالجددالمستوطنينبينمنتنتمرانالتنظيمينهذينأنذلكعلىيدللومما

مقاطعاتمنيأتونالمهاجرونهؤلاء.ومرمرةإيجةسواحلعلىالحضريةالصناعية

النمويقدمهاالتىالفرصفىآمالهمتخيبثمالفقيرةوالشرقيةالوسطىتركيا

الديسكوصالاتفىتفجيراتونفذ؟989عامالأولالتنظيمتألسس،الصناعى

التنظيمأصولأما.المتفسخةالغربيةالثقافةرموز:إسطنبولفىوالكنائسوالحانات

بالتعاونتأسسأنهعلىأدلةوهناك،واضحةفغير-التركىاللهحزب-الثانى

واليمينيينالاكرادلمهاجمةالتركيةالجمهوريةفىوالأمنالجينتىمؤلسساتمع

سرعانكثيرةأخرىإسلاميةحركاتمعلحالاهووكماأ"!"لا*(.9"(5لو!،ء"2000)

العلمانية،التركيةبالدولةللإطاحةالتخطيطوبدأالسيطرةمنالتركىاللهحزبأفلتما

طوعهاعنخرجلأقإما،الألعوبةالتنظيمهذاالحكومةضربت0020عامأوائلوفى

أوجلان.اللهعبدالكردىالقائداعتقالبعدإليهحاجةفىتعدلملأنهاأو

العالم:بقيةعلىالتخوممنطقةفىالأمنيةالعلاقاتتأثير

المسيحى-الاحتكاكمنطقةفىالأمنيةللعلاقاتيكونونفسيةتاريخيةلأسباب

العالم،حولالحكوماتوإستراتيجياتالعامالرأىتشكيلفىخاصةأهميةالإسلامى

بالطريقة،العالميينوالأمنالسياسةعلىبقوةتؤثرالمنطقةفىالأحداثفإنوعليه

فىالقديمةالقدسمدينةفىوالمصادماتشارونأريلزيارةبهاأدتالتىنفسها

وإحداث،الصراعفىوالفلسطينىالإسرائيلىالموقفينتصلبإلى0020سبتمبر
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العالم،حولالعامالرأىوإشعال،المنطقةفىالدينىالتطرفمنمسبوقةغيرموجة

منطقةفىالعلاتماتترسلخلالهامنالتىالطرقالكتابمنالجزءهذايوضح

الصراعاتأنذلكتفسيراتمن.العالمبقيةفىالأمنعلىتؤثرموجاتالاحتكاك

خصبةتربةيمثلماومو،الاحتكاكمنطقةفىوقوعهااحتماليزدادوالطائفيةالمذهبية

واضح،أمنىنظامإلىتفتقرالمنطقةهذهأنموآخرفرضوثمة،المتطرفةللحركات

والمسيحيينللمسلمينالنفسيةالارتباطاتإن،الحالمىالاستقرارعدمعلىيؤثرذلكوأن

خلالهامنتؤثراتصالقناةتمثلالأوسطللشرقالدينيةبالتقاليدالعالمحولواليهمود

العالمى.المجتمععلىالمنطقةفىالمعقدةالعلاقات

نحوبالاتجاهيتعلق(؟-7)جدولفىالواردةللبياناتالهامةالمضامينأحدإن

والتى،وبلغارياوكرواتياوقبرصاليونان:مسيحيةأغلبيةذاتكثيرةدولفىالأمن

الدولهذهأنفقتالتسعينياتفىومونتنيجيرو.صربياإليهانضيفأنبسهولةيمكن

الغربيةالقىأنفقتهمماأكثرالأسلحةءشراعلىالقومىناتجهاإجمالىمنجزغا

البلقانية.المسيحيةالأممعقليةفىللأمنالأعلىالحساسيةيعكسماوهو.الكبيرة

مثل،الاحتكاكمنطقةفىالمسلمةالأغلبيةذاتالدولفىموجودالنمطهذاونفس

الدفاععلىميزانياتهامنحصصعقودمدىعلىأنفقتالتىومصر،والأردنألبانيا

فقطالخليجحرببعدإنهإذ.التخوممنأبعدالواقعةالإسلاميةالدولمنأعلى

العسكرىإنفاقهارفعفىالخليجدولبدأتالإسلاميةالمعارضةمعالمواجهةوصعود

الإسلامى-المسيحىالاحتكاكلمناطقالحديثالتاريخإن،مسبوقةغيرمستوياتإلى

التعدديةللمجتمعاتالداخليةالانفجاراتمثلمتواصلةعنيفةبصراعاتاتسمالكثيرة

والشيشانكوسوفوفىالانفصاليةوالحركاتقبرصوتقسيموالبوسنةلبنانفى

للحركاتالمسبوقغيروالصعودالفلبينوجنوبالشرقيةوتيمورالسودانوجنوبوإريتريا

ويصنعونالصراعاتهذهمثلإلىينظرونجانبهممنوالناس.المتطرفةالإسلامية

الحضارتين،بينالعالميةالعلاقاتحولاستنتاجات

منطقةباعتبارهاالتخوممنطقةنحوخاصااتجاهايسودالصراعاتلهذهونتيجة

منالمختلفةالأنواعمنطيقاتمثلبل،متجانسةليستالمنطقةهذهأنغير،مشاكل
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تمكماالأطلنطى،شمالحلففىأعضاءوتركيااليونانأولأ،،الأمنيةالترتيبات

حاجةبسببالأساسفىوذلك،الحلفإلىبالانضمامورومانيالبلغارياالسماح

العراقيةالأزمةفإنذلكومع،الإرهابضدحربهافىجددحلفاءإلىالمتحدةالولايات

السخرية،إلىيدعومماولعله،خلقتالاحتكاكمنطقةقلبفى،0320عامفى

والدولالبلقاندولبعضتشارك،ثانيا.الأطلنطىحلفصرحفىعميقةتحصدعات

دونالأطلنطىشمالحلفمع"السلامأجلمن"شراكةمبادرةفىالسابقةالسوفيتية

علىيقومأمنىكنظام05ححإلىالبلقاندولكلانضمتوقد،فيهأعضاءتكونأن

خلالمنالأوروبىالأمنببنيةفضفاضبشكلسنواتمنذويرتبطومبادئقواعد

بعضفىللتعاونجماعيةأبنيةتوجد،ثالثا،"الشرقيةالجنوبيةأوروبااستقرار"اميثاق

إلىأساستايفتقراناللذينبرشلونةوعمليةمتوسطية-الأوروةكار!تنلامثلالمناطق

فالقضايا.(78اد"95؟999؟5اد!2ءه"ء2000)دولىنظامأىتميزالتىلمعاييرواعدالقوا

الاقتصاديةالمجالاتبينتتوزعمتوسطية-الأوروالشراكةاجتماعاتفىئناقشالتى

هناك،رابفا.الأولوياتبينالأمنىالتعاونيأتىلاحينفى،والاجتماعيةوالسياسية

منطقةفىفرديةودولالفرديةالغربيةالقىبينثنائيةإستراتيجيةأمنيةترتيبات

منطقةفى"المارقة""الدوليسصمامعالغربعلاقاتساءت،وأخيرا.الاحتكاك

يصبحأنالسوءلهذايمكنالمفارقةعنينمنحووعلى،الإسلامى-المسيحىالاحتكاك

مثلأ،،ءآرافهناك.الدولىالاستقراريهزوبالتالى،الكبيرةالسياساتفىمفيدةسلعة

السعوديينلخداع"تهديدا؟باعتبارهاالعراقصورةاخترعتالمتحدةالولاياتأن

للحمايةبترولهاعلىبالتمركزالأمريكيةللقواتتسمححتىالمنطقةفىالأخرىوالنظم

طالماهدفالتحقيقالذريعةحسينصدامأعطىفقدذلكوعلى،العراقىالفزومن

لهاتسمحأن:الثانيةالعالميةالحربمنذجدوىدونالمتحدةالولاياتإليهسعت

البترولمخازنأهممنواحدفوقعسكريةقواعدبإنشاءمحافظةالعربيةالنظمأكثر

العالم.فى

فىكنت030؟مايوفىلبنانجنوبمنالنهائىإسراثيلانسحابأيامفى

لبنانكانتإذاعماالحصسليمالوزراءرئيسمنقريبةبارزةشخصيةوساعيتبيروت
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الشراكةاتفاقنوعمنشىءتأسيسطريقعنجديدأمنىترتيبلنفسهاتبنىسوف

بسببممكنغيرالسيناريوهذامثلأنإجابتهوكانت،الغربمع9"السلامأجلمن

الأمنيةالعلاقاتإن.اللبنانيينالسياسيينوبعضسورياجانبمنالاكيدةالمعارضة

العربيةالمملكةأوإيرانمثلالمتوسطالبحرمنأبعدهامةإسلاميةدولمعالغربية

الأساسيةالعناصرإلىحتىوتفتقرثنائيةعلاقاتعنعبارةإندونيسياأوالسعودية

نأكذلكينبغى،للمنطقةتاريخياالمجزأةالدوليةالبنيةبسببربما،أمنىنظاملأى

والجماعاتالدولمعتتطابقالأمنمنمختلفةمستوياتثلاثةبينالأقلعلىنميز

الأمثلةومن،الخاصةالأمنيةودينامياتهاأولوياتهامنهالكلالتى،الأصوليةوالحركات

التخومتجارببينمن،المجتمعوأمنالدولةأمنبينللتمييزبالملاحظةالجديرة

بالفعلالتركيةالدولةقبولتملقد.الغربمعتركياعلاقات،الإسلامية-المسيحية

زالتماالمجتمعىالدمجمستوىعلىلكنالأطلنطى،شمالحلففىللغربكشريك

الألمانيةالمواطنةمنحأوالأوروبىالاتحادفىكعضوالبلدمذالقبولمقاومةهناك

.للأتراكلأ!لاوبية()ا

المسيحية-التخومعلىالعالمىالاهتمامخلالهامنيتركزأخرىقناةثمة

مناطقفىوالشرقيةالغربيةوالمسيحيةالإسلامبينالثلاثيةالقوةعلاقةومىالإسلامية

بعدالمتوسطالبحروشرقالأسودالبحرفىالثلاثىالتنافساستمرلقد،الاحتكاك

التركية،القوميةالدولةاستمرتفقد.والروسيةوالنمساويةالعثمانيةالإمبراطورياتونال

.؟920عامبعدحتىالسوفيتىالاتحادضدالغربتحريكفى،المثالسبيلعلى

مؤتمرفىالقوىدعمهاعلىوحصللينينروسيامعصداقةمعاهدةأتاتوركوقعفيعا

مكانفىالمتحدةالولاياتلتضع؟947عامترومانمبادئوجاءت.؟923عاملوزان

وبريطانياوفرنساالنمساشغلتهاأنسبقالتىالمكانةوهى،المثلثهذافىالغربيةالقوة

الحربخلالللغرببالنسبةكبيرةإستراتيجيةأهميةتركيااكتسبت،التوالىعلى

الخمسينياتفىالمتحدة3لاياتالوميمالسريةالاتفاقاتمنسلسلةمكنتوقد.الباردة

مع،العلاقةهذهلكن.تركيافىلهامكثفعسكرىوجودتأسيسمنالأخيرةهذه

1964منذالقبرصيةالمسطلةحولالأمريكيةفالانتقاداتالتوتر.منخاليةتكنلمذلك،
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أنقرةعلاقاتفىكبيرتحسنصاحبها؟977و؟974بينالأمريكىالسلاحوحظر

التىالناميةالدوليدعمكانالذى،السوفيتىالاتحادقدمكما.السوفيتىالاتحادمع

؟960عامىبينلتركياأمريكىدولاربليون4.3مبلغ،""ا"الوطنيةالرأسماليةتتبنى

وأفغانستانالهندباستثناء،شيوعيةغيرأخرىدولةلأيةقدممماأكثر،199.و

بزعامةالأمالوطنحزبوصولمعوفقط(5!ألأ9"!"4"أ!ا،"5؟256:997"7)

الواضحالانحيازتأسيسأعيد1983عامتركيافىالسلطةإلىأوزالتورجوت

عامالتركيةالسياسةفىا"المعتدلين"االإسلاميينظهورجاءثم.والغربالمتحدةللولايات

الأمريكية-العراقيةالأزمةفىاستقلالأأكثرموقفإلىتركياعودةإلىليؤدى0220

،0320عام

لعلاقاتبؤرة،السبعينياتفىتتداعىفيهاالدولةبدأتالتى،أفغانستانكانت

وتنافساحتكاكنقطةمرةذاتكانتالتى،فأفغانستان.وخيمةنتائجذاتأخرىثلاثية

،1979عامبعد،أحيت،الإسلامىالعالمفىوالبريطانيةالروسيةالإمبرياليةبين

ففى،والشرقيةالغربيةوالمسيحيةالإسلاميةالقوىمدكثبينالثلاثىالصراعصورة

لمفهومالحياة،الغرببمساعدة،الإسلاميونالمقاتلونأعادالسوفيتىالغزوأثناء

البلدهذاتزعجالإسلاميةالسياسةوظلت،السوفيتالملحدينضدكسلاحا!الجهاد"

الحادىبعد،الخارجيةالسياسةفىمثيرتحولوفى.السوفيتانسحبأنبعدحتى

فىالمتحدةللولاياتأساسياحليفاالروسىالرئيسأصبح،020؟سبتمبرمنعشر

.أفغانستانفىالإسلامىالنظامتدميرتستهدفكانتالتىالإرهابضدمعركتها

حربهافىروسياجانبمنالإنسانحقوقلانتهاكاتانتقاداتهالغربأوقفالمقابلوفى

الجنوبيةالحدودعبرالثلاثىالتنافسهذاامتدثم.الشيشانفىالإسلاميينالثوارضد

جانبمنلروسياالمعاديةالسياسةصففىالمتحدةالولاياتوقفتحيثلروسيا،

الذىالجورجىأبخازياإقليمانفصالروسياساندتحينفى،الأرثوذكسيةجورجيا

عقدمدارعلىروسياظلتالتى،الوسطىآسيافىأما.سكانهنصفالمسلمونيشكل

دعافقدفيها،الجديدةالمستقلةالجمهورياتفىالأمريكيةالاختراقاتمنتشكو

الإرهابى.التهديدلمواجهةإليهاالأمريكيةالقواتبوتينالروسىالرئيس
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الشواغلأحديمثلالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمناطقفىالاضطرابإن

وحكوماتالإسلاميةفالحركات،الإسلامىللعالمأيضابللأوروبافقطليسالهامة

الأوسطوالشرقالبلقانفىمسلمةأقلياتتتضمنالتىالصراعاتتعتبرمعينة

نأعليهايجبالتىالدوليةالسياسيةأجندتهامنجزغاالسابقالسوفيتىوالاتحاد

تكونالتىالمواقففىحقيقةهاماتهديداالإسلامىالعاملويصبح.أجلهامنتعمل

فىالحالذلككان،(3الا2ءا!*4ط!55!م؟4:995)مستقرينغيرفيهاوالمجتمعالدولة

كانالتىالنظمضعفومع،وإيرانالجزائرفىوكذلك،ولبنانوالصومالأفغانستان

فجأةالسعوديةالعربيةالمملكةمثلدولأدركتالعربىالعالمفىيساندونهاالسوفيت

لهارثيسياتهـديداأصبحتأراضيهاعلىللغربالمعاديةالإسلاميةالنزعةظهورأن

.(ءك!حأك!ح"أ!"؟233:999)

وجنوبياجنوبياحداتمثلالإسلامية-المسيحيةالتخومإنفكرةتأتى،أخيرا

علىالمحليةالأمنيةالعلاقاتإسقاطمنآخركشكلالأوروبىللاتحادمنطقياشرقيا

منسلسلةبلالوعود،من"سلسلةتمثللا،جديدةتخوموتلك،العالميةالسياسات

توسيعمعبأنهإدواردزوجيوفرىكورنيشبوليدفعس!ه(27ء،؟5:986)"المشكلات

"!مناطقعليهيطلقانمامعاحتكاكفىمتزايد،نحوعلى،سيدخلالأوروبىالاتحاد

الثقافىالصدعيصبحوسوف،(ح82"أ54!"4هم!ه"2ءال20ه؟)".العنيدةالصراعات

الاتحاديظلحينفىوضوخا،أكثرالمتوسطالبحرعبروالسياسىوالاقتصادى

المستقبلفى.أمنيةمنظمةمنهأكثرالمتقدمةالدولمننادىلصورةأقربالأوروبى

الاستقرارا"،عدم"امناطقفىوتدخلمعينةمخاطرتقبلأنأوروباعلىيكونربما

يتعلقفيماأوروبامعضلةجوهرهووذلك.خارجىسلامكفارضعرضياالعملوليس

0202ديسمبرفىالاتحادتوسيعقمةفىظهرتالتىالمعضلةتلك،المسلمينبجيرانها

المسلمةالأغلبيةذاتتركياقبولحولالسؤالأمامأوروباوقفتعندماكوبنهاجنفى

وضعأو،الأوسطالشرقاستقرارعدممنأوروبايقىحاجزإلىوتحويلهافيهاكعضو

فاترينةتركيامنتجعلأنلأوروباالممكنمنإن.أآسياناحيةأمنتركياقبلالتخوم

حقوقمجالفىالسيئسجلهابحجةترفضهاأنأوالإسلامىللعالمومثالألهاعرض
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الم!شكلاتوهىالكقر،معالحادةومنتهمكلتهاالأوروبىغيرالسياسىوسلوكهاالإنسان

منالبلدهذاسكانتزايدفقد.تركيافىالسكاننمومعدلارتفاعبسببتفاقمتالتى

مليون79إلىيصلأنالمتوقعومن،3000عامنو!!م67إلى؟975غاممليون40

للاتحادبالانضماملتركياالسماحكان2030ديسمبرفى،لا(8ءه2002)10.2عام

7.الأنأيختابلللاتحاد،أخرىدولةإضافةفقطليسيعنىأنيمكنالأوروبى

منكبيرةدرجةإلىيغيرونسوف-المسلمينمنالكاسحةغالبيتهم-تركىمليون

تصبحأنيعنىتركياضمكانلأوروبابالنسبة،الأوروبىالاتحادفىالسكانبنية

ئقكنجيذاخيارايكونأنيمكنذلكبألنماالبعضدفعوقد،داخليةالإسلاممعالتخوم

الرأىهذاوباستخدام.السيطرةتحتالإسلامىالتطرفإمكاناتوضعمنالأوروبيون

عكسوعلىللاتحاد.بالانضماملهاللسماحالأوروبيةالدولعلىضغوطهاتركيارفعت

الإسلاميةالسياسةإلىبالتحولتهددتركياكانتإذاأنهالأوروبيينمعظمشعرالمطلوب

عندمافعاليةأكثربنتهمكلالسلاحهذاتستخدمأنيمكنفإنهاللاتحادضمهاقبلحتى

،0220ديسمبرفىالتركىالطلبأوروبارفضتوبالتالى.الاتحادداخلتكون

،الحضارىالانقسامصورةبتقويةمخاطيرة

أكدتوالجنوبالشرقإلىالأوروبىالاتحادتوسيعمنالأولىالموجةبناءإن

ذاتصغيرةدولثلاثذعيتحينففى:المسلمالآخر"ا"وأوروبابينالانقساممجددا

طلبوفيما،4020عامللاتحادللانضمام-وسلوفنياوقبرصمالطة-مسيحىميراث

أربعةوهناك.المسلمةتركياطلبرفضالانتظار،الأرثوذكسيتينورومانيابلغاريامن

والبوسنةوكرواتياوصربياألبانياوهىضمهاإمكانيةئدرسلمأخرىبلقانيةدول

الدولهذهتتميز.الأوروبىللاتحادالجنوبيةالتخوممنبالقربالواقعةوالهرسك

لعدمالرئيسيةالأسبابوهى،يوغسلافياخلافةعلىوالحروبالنتهميوعىبماضيها

تركيا،طريقتتبعألبانيا.أيضافيهاباديةالتخوماتجاهاتأنكما.أوروبافىدمجها

استراتيجياشريكاوأصبحتصارمةعلمنةعمليةاجتازتمسلمةأغلبيةذاتدولةفهى

الاتحادأظهر0320و؟999عامبين.المضطربةالمنطقةهذهفىالمتحدةللولايات
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منخليط:السابقةيوغسلافياغموضومونتنيجيرو()صربياالمتبقىاليوتكلوسلافى

للغربالمعاديةالقويةصربياوبين،والغربالشرقبينالممزقةالمذهبيةالجماعات

المجاورةأوروباودولمناطقأنالواضحمن،للغربالمؤيدةالأضعفومونتنيجيرو

ورومانيابلغارياوكذلك،إيطالياوجنوبوالبرتغالوإسبانيااليونان-الإسلامىللعالم

مساعداتعلىتحصلوالمناطقالدولتلكوكل،أوروبابقيةمنتقدقاأقل-المرشحتين

الخلفيةضوءوفى،الإسلاميةالقوىمعالصعبةالعلاقاتمنقرونولهاأوروبية

وإيطاليا،ورومانياوالبرتغالوبلغارياإسبانيامساندةمننندهشأنيجبلاالتاريخية

العراقضدحربهمافىالعظمىوبريطانياالمتحدةالولاياتلموقف،المتحدةالأممفى

نإ،العراقعلىالحربضدبقوةأوروبافىالشعبىالرأىوقفحينفى،0320عام

ئيظرزالما،للصراعنزوعهابسببالأساسفى،الإسلامية-المسيحيةالتخومدول

الدين،فىإخوانهمجانبمنحتىا؟الآخر"؟،باعتبارهاعالمنإليها

الأساسىالعنصرزالتماالقوميةالدولةأنعلىبالتشديدالفصلهذاأختتمسوف

العلاجيمثلزالماالقوميةالدولةنظاماستقرارتأسيس)إعادةالعالمىالأمننظامفى

الدولةأخذيجبلاذلكومع،(الحالىالوقتفىالعالمىالأمنفىللمشكلاتالأفصل

الفصلهذاتمخضلقد.العالمىالمجتمعبناءفىالوحيدةالقاعدةباعتبارهاالقومية

التخومفىالدولىالأمنفهمنقصرأنيجبلاأنهأولأ.رئيسيتيننقطتينعن

الفاعلينإلىكذلكننظرأنيجبإذ،الدولبينالعلاقاتعلىالإسلامية-المسيحية

الأمنيةالعلاقاتفىحضارىانحيازهناك.الحكوميةغيرالكبيرةالسياسيةوالعلاقات

أهميةازدادتوقد،الإستراتيجيةوالأهدافوالخصومالحلفاءتعريففى،التخومعبر

مضامينالإسلامية-المسيحيةالتخوملنفسيةإن.الباردةالحربنهايةبعدالنزوعهذا

الوطنيةالإستراتيجياتالأمنمخططويشكلخلالهامنالتىالطريقةعلىواضحة

الإسلاميةالنزعةوظهورالباردةالحرببنيةوضوحضياعجاءوقد،الدوليةوالتحالفات

0103سبتمبرفىالإرهابيةالهجماتإن.المشكلةليبرزالعالميةالسياسةمشهدفى

النظامهذااستقراراستعادةأصبحتوعليه،العالمىالقوميةالدولنظامأسسهزت
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الحقوقحسابعلىالأحيانبعضفى،العالمحولللسياسيينرئيسيا!دفا

إستراتيجيتهتحديدفىصعوبةالغربواجهذلكومع.الإنسانوحقوقالديمقراطية

المعالمواضحإستراتيجىهدفإلىالافتقاركشفوقد،الإرهابمعالتعاملفى

يمكنماوحتى،العظصالقوةضعفعنالإرهابعلىحربهافىالمتحدةللولايات

تبنيهيتملم-العالمىالقوميةالدولنظاماستقراراستعادة-المنطقىالهدفاعتباره

معهمالتعاوليمكنكشركاءالقوميةالدولبناءإن.واضحةبطريقةاتجاههفىوالعمل

ضرورية،مهمةكانوالعراقولبنانوالقوقازالوسطىوآسياوأفغانستانالبلقانفى

رسميا،تتابعأوئقرلملكن

تهديدات)مثلالدولىالأمنفىا"الناعمةا"القضاياأنفهىالثانيةالنقطةأما

الإسلامية-المسيحيةالتخومبهاترتبطالتىإلخ(،المجتمعيةالقيمأوالثقافةأوالهوية

للصراعالأعمقالأسبابنعالجأنأردناماإذابجديةالاعتبارفىوضعهامنبدلا

تهددالتىوالأغلبيات،الأقلياتبين،العنيفةفالصراعاتالمعاصر.العالمفىوالمواجهة

الضخمةوالموجاتالديموغرافىالانفجارمنالشعبيةالمخاوفوكذلك،الدولاستقرار

الاجتماعيةوالقيمالهويةيهدد"الآخر!"أنمنالخوفمنتنبعالأجانبالمهاجرينمن

التاريخية،الفصولفىرأيناهاالتى،الاحتكاكمنطقةفىالمجزأةالهوياتإن.والأمن

ارتباطاتثمة.الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالقوميةالدولنظامتضعف

تمثلالارتباطاتوتلك،العالميتينوالمسلمةالمسيحيةالجماعتينداخلهامةنفسية

العلاقةتركزهذهالاتصالقنواتخلالفمن.العالمىالمجتمعفىللاتصالرئيسيةقنوات

الشرقفىالأحداثعلىبخاصة،العنيفالصراعحالاتعلىوالإسلامالمسيحيةبينالمعولمة

انتشارإن.الثلاثالعالميةالتوحيددياناتومهدللتخومالتاريخىالقلبذلك،الأوسط

ملموساواقعاالإسلامية-المسيحيةالتخومفىالمشكلاتجعلتالحديثةالاتصالوسائل

المدنى"بالمجتمعالإحساستجلبلمالجديدةالمعلوماتفوسائل،الناسلملايين

إلى،الجميعبيوتإلىجلبتبل،العربىالعالمإلىفحسبوالشفافيةوالديمقراطية

الصورتلك.الغربيرتكبهاالتىالمذلةوالأعمالفلسطينفىالمعاناةصورذلك،جانب
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العلاقاتفإن،وأخيراللآخر".21الكراهيةيكنلمإنعن،الانفصالمشاعرمنزادت

علاقات،والإسلامالمسيحيةبينالعلاقاتذلكفىبما،المعاصرةالحقبةفىالأمنية

للغاية.ديناميةأخرىوعواملوسياسيةاقتصاديةعواملتأثيرتحتتنبنى،دينامية

تلكفىوالتعاونالعنيفالصراعبينالاختيارأن020؟سبتمبرأحداثأوضحتلقد

.القوةأصحابجانبمنبنائهاطرقعلىيعتمدإنه،مفتوحاختيارالعلاقات

.الجديدةالوظيفيةبتخومهالحديثبعدماالعالمفىالقوةطبيعةهويتغيرماإن

:التخوموصففىالأخيرالعنصرإلىنعودسوفالتالىالفصلفى

.الاقتصادىبعدها
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(8)

للتخو!الاقتصادىالبعد

السياسى،التنظيمتاريخعبرالإسلامية-المسيحيةالتخومبناءالآنحتىتناولنا

الجوانبعنماذالكن،والجماعاتالأممبينالأمنيةالعلاقاتوفى،الناسعقولوفى

فىالحضاريةالتخومالناسيبنىهل؟والمسلمينالمسيحيينبينللعلاقاتالاقتصادية

بينالحضاريةالتخوممفهومعلىالسابقةالفصولركزت؟كذلكالاقتصاديةعلاقاتهم

إلىينظرآخررأىيبقى.الثقافيةوالعلاقاتالهويةحيثمنوالإسلامالمسيحية

إنهمإذ.الطائفيةالنخبجانبمنالعقلانىالاختيارلسلوككثمرةالطائفيةالصراعات

السياسىللفعلجماعاتهمتعبئةبغرضالحضاراتبينالمواجهةخطابيستخدمون

التشعباتهذهالحالىالفصليتناول.(*"أ؟998:؟53-!)الأنانيةالماديةأهدافهمودفع

نأأولأ.أساسيينموضوعينعلىمركرا،الثقافيينالمركبينبينللعلاقاتالاقتصادية

فكرةيغذىعاملأتمثلالثقافيينالمركبينفىللدولالمختلفةالاقتصاديةالأداءات

للائتلافاتالإقصائىالسلوكدورفهوالثانىالموضوعأما.الحضارتينبينالمواجهة

فلهذه،مواجهةكخطالتخومصورةتقويةفىللربحوالساعيةالمصالحعلىالقائمة

الاحتكاكمنطقةفىالسياسيةالكياناتعلىالإبقاءفىمكتسبةمصلحةالجماعات

السياسىالتجزىءيعززالسلوكهذاومثل.واستنزافهافيهاالفنيريسهلصغيرة

التخوملمنطقةالاقتصادىالبعدالأولالمقامفىويحدد،الاحتكاكلمنطقةوالاجتماعى

لإسلامية.ا-المسيحية
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:التخومعبرالكبيرالاقتصادفىالتفاوت

المسيحى-الاحتكاكمنطقةلدولوالاجتماعىالاقتصادىالأداءحولالبياناتإن

العلاقةوهى،الثقافيةالدولهذهبخلفياتللنظرلافتةعلاقةوجودإلىتشيرالإسلامى

المتحدةالأمملبرنامجالإنسانيةالتنميةقائمةمنالمختارةالمؤشراتمنتتضحالتى

فىتقعالجدولفىالواردةفالدول.(؟-8)جدوليعرضهاالتىلألا(ءه2002)الإنمائى

تستضيفدولوهى،المتحدةوالولاياتالأوروبىالاتحادفىمتقدمةدول:عديدةمجموعات

التاريخى،الاحتكاكمنطقةفىوأرثوذكسيةكاثوليكيةمسيحيةودول،كبيرةمسلمةجماعات

أفريقيا،وشمالآسيافىالإسلاميةوالدولالاحتكاكمنطقةفىمختلطةومجتمعات

يرتبطانمحورينحولالمجموعاتهذهتصنيفتموقد.أفريقيافىمختلطةومجتمعات

الواردةالبياناتتعتمد،بينهماالاحتكاكمنطقةدولتوزيعويتم،الحضاريينبالمركبين

المتحدةالأمملبرنامجالإنسانيةالتنميةتقريرمن0220إصدارعلى(؟-8)جدولفى

حدوثيوضحلاالتسعينياتمنتصفمنذالإنسانيةالتنميةمؤشرتحليللكنالإنمائى،

علىظلتالموضحةوالمجموعاتالتقديراتإنإذ،الجدولهذاترتيبفىكبيرةتغيرات

نسمةلكلالمحلىالناتجبإجمالىالمتعلقةالبياناتأنعنفضلأ.تقريتاحالهانفس

أوضحهالذىالاتجاهبدقةيتبعالمختلفةالمجموعاتفىللدولالخارجىالدينوعبء

الإنمائى.المتحدةالأمملتقريرالإنسانيةالتنميةمؤشر
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(1-8)جدول

الانسانيةالتنميةلمؤشروفقاا*حتكاكمنطقةفىالدولترتيب

02520الأنمالىالمتحدةالام!التقرير

الحسابتوازننمومعدلالخارجىالدينالناتجإجمالىالناتجإجمالىوفقاالترتيب

عامالجارىالسنوىالإنتاجمنكنسبةفردلكلالمحلىبالمليارالمحلىالتنميةلمؤشر

بالمليون؟995(20.-؟975)الناتجإجمالىالشرائيةبالقوةدولارالإنسانية

أمريكىدولار(%)المحلىلدولاراالمكافئة)أمريكى(2020

(؟997))الأمريكى(

("مرتفعةإنسانيةتنمية9)الغربفىمتقدمةدولا-؟

؟4823.-؟،.34؟4.986724المتحدةالولايات6

16443-.،242235؟294!2فرنسا؟2

4633-.،235092؟4؟4و6المتحدةالممل!؟3

20976-.و252؟.3؟873و.ألمانيا؟7

2864-."6؟650؟6.112اليونات24

2؟3-؟و.820824"7قبرص26

(""مرتفعةإنسانية)"تنميةالتخوممنطقةفىكاثوليكيةدول-2

37-.،0،265؟7367؟1.8سلوفينيا29

253-ه."2-0.55؟6.452416المجر35

؟712-.،354"8092؟0190ك!اتيا

("متوسطةإنسانية)"تنميةالتخوممنطقةفىمسيحيةأرثوذكسيةدول-3

؟؟283،0288"5283777؟،؟ل!سيا06

0334و4-01؟"573؟.؟0.2بلغاريا62

؟636-.،703623462،032ل!مانيا63

.،6،286058،078مقدونيا56

آسيا*+فىمسيحيةأغلبياتذاتودول8التاريخىالاحتكاكمنطقةفىمسلمةأغلبياتذاتدول-4

(9"متوسطةإنسانية)")تنمية

8؟.8-4!151301؟3.173367العربيةالمملكة7؟

السعودية+
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(1-8)جدول()تابع

الحسابتوازننمومعدلالخارجىالدينالناتجإجمالىالناتجإجمالىوففاالترتيب

عامالجارىالسنوىالإنتاجمنكنسبةفردلكلالمحلىبالمليارالمحلىالتنميةلمؤشر

بالمليون؟995(20.-؟975)الناتجإجمالىالشرائيةبالقوةدولارالإنسانية

أمريكىدولار(%)المحلىالدولارالمكافئة)أمريكى(0220

(؟997)لأمريكى()ا

."8.438.329؟80.6*لبنات75

279-؟"95520.382؟،889أرمينيا76

01980-534.2".397؟87.74ءالفلبين77

.،ه؟9"5875؟؟8!2"كازاخستان79

.،326644.273و.88جورجيا8؟

2339-2!472"؟6974؟99"9تركيا*85

؟2-؟،؟360351.28و88لبانياأ92

(9"متوسطةإنسانيةتنمية)أفريقياوشمالآسيافىمسلمةأغلبياتذاتدول-5

2.3؟1!2442؟7و7أونبكستان95

737-2و.509163638،26تونس97

48856،90،2؟.9،4نيراإ98

703؟839660،21!3الأردت99

2307-؟،3.53143033.658إندونيسيا؟؟.

452-9836350.392.2"7مصر؟؟5

؟52؟-3346355.595.2!3المغرب؟23

منخفضة(إنسانية)ا؟تنميةأفريقيافىمختلطةمجتمعات-6

05.-2!1825"4؟797؟1"5السودان؟39

75902!148966"؟نيجيريا؟48

2"579"6،08376ريترياإ751

لى"أ4ء(لأ*،أه"97905اء5"9"أ!م295*"!141:1002-020.:لرلمصاا

لا"أا794*،؟"ه5هء7918ه"ء"أ!م59*آ"9(2002)االا"*!59791"ه+9!،،9هه"59:2002ح*ألأ"9

ه!"هح*مح7أ"*3،م9"9"،94لالا5ام98،4ول275!ك:لا"؟(94!*أأء"901.00،5-؟.

أ"لا4ءا8*أ5"هأعحأ"ه"05!"54ا*أس!هأس!"لاءحا(؟999)آهل!ا4ح50"8"أ5*"4اء.س!505ال"97؟999:

7م9"43*"4!51أ،.!س3بم"("9ءولام4عح5"5"لا،98"78مكا:94-162.00.
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المسيحية-الكبيرينالثقافيينالمركبينفىالدولوصلتمختلفةتاريخيةلأسباب

الثقافىالاختلافأنغير.الاقتصادىالنمومنمختلفةمستوياتإلى-والإسلام

أشارماوهو،الأممثروةفىوبالتالى،الاقتصادىالأداءفىالاختلافوحدهيحددلا

والأخلاقياتالاقتصادىالأداءحولأعمالهفىنفسهفيبرماكسبوضوحإليه

طويلمساعدكعاملفقطعملالثقافىفالاختلاف،الدينيحددماالتىالاجتماعية

الثقافيةالمركباتفىتطورتالتىالكبيرةالاقتصادية-الاجتماعيةللعملياتالمدى

تحقيقوعدمالإسلاميةللدولالبطىءالاقتصادىالتقدمئرتجعأنالخ!ومن،المختلفة

نأبيد.فحسبدينهمإلىالكافىالاجتماعىللتقدمالغربفىالمسلمينالمهاجرين

دافعايوفروالجماعاتالدولمجموعتىبيناليومالاقتصادىالأداءفىالتفاوتوجود

الحضارتين.بينللمواجهةقويا

البحرعبرللعلاقاتالرئيسية"*ح2ه!حه"ه"أحالكبيرلاقتصادامؤشراتإن

زالتماالطاقةحيثفمن("ء"ءكا!ء25،ح!،.العواملمنحفىتفاوتاتظهرالمتوسط

اعتماداالأوسطالشرقطورفيما،الإسلاميةالدولمنالوارداتعلىتعتمدأوروبا

المنتجاتانتقالخلقالمضادالاتجاهوفىوالغاز.البترولمنصادراتهعلىإستراتيجيا

الكارثيةالسيناريوهاتمنأصبححتى.تبعيةعلاقاتأيختاوالاستهلاكيةالتكنولوجية

واقتصاديةسياسيةمشكلاتظهورومنها،العلاقةهذهانفجارتصورالدولىالأمنلمخططى

نأيمكنماوهو،الأوسطالشرقفىالأصوليينأنشطةفىفورةإلىتقودواجتماعية

منتاليةمفرغةوحلقة،الأجنبيةالاستثماراتوفى،النفطصادراتفىهبوطإلىيؤدى

ملايينعلىاقتصاديةوضغوط،العلمانيةالنظموانهيار،الاجتماعىالاستقرارعدم

قبولهم.فىالراغبغيرالغربإلىللهجرةيدفعهممماالناس

الملموسة.الاقتصاديةنتائجهالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتفىللتطرفإن

الاقتصادهزت020؟سبتمبرمنعشرالحادىفىأمريكاهزتالتىالإرهابيةفالهجمات

تقدروالحكومةللشركاتماليةخسائرالمباشرالاقتصادىالأثرتضمن.كذلكالعالمى

،الحطاموازالةالإنقاذعملياتفىدولاربليون؟؟ودولار،بليون16منبأكثر

المتحدةالولاياتوفى.الأخرىوالدولالمتحدةالولاياتفىالأمنلزيادةتحصىلاوبلايين
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الهجماتبعدالأولالعامخلالالأمنعلىدولاربليون40النتهمركاتأنفقتوحدها

الولاياتفىالمستهلكينثقةفىالكبيرالانخفاضأنكما،(352ء44:04،22002)

بالعلاقاتالمرتبطةالسياسيةالأحداثأهميةبوضوحأظهر020؟سبتمبرفىالمتحدة

المستهلكينثقةكانت،الاقتصاديينوالنموالسلوكعلىالعالميةالإسلامية-المسيحية

وظلت،0020ومنتصف1985عامبينفيما%40بمعدلتنموالمتحدةالولاياتفى

1002أكتوبرفىأما.020؟أغسطسشهرحتى%؟4ب؟985عاممتوسطمنأعلى

هذاعندوظل،؟985عامعليهكانممافقط%85إلىالمؤشرهذاانخفضفقد

نهايةففىحدث،لكنهوضوخا،أقلالانخفاضهذاكانأوروباوفىش!ر.لعدةالمستوى

.العامنفسبدايةعندمستواهاعن%؟.أقلالمستهلكينثقةكانت0120عام

والنموالعالميةالإنتاجيةومستوياتالتجارةتدفقاتعلىالسلبىالأثرإن

فالتجارة.الزمنمنطويلةلفترةانتشاراوأوسعأهميةأكثريبدوالعالمىالاقتصادى

أخذتثم1020فىالركودأصابها0020عامفى%؟2بمعدلتنموكانتالتىالدولية

،020؟سبتمبرقبلمنلذلكعلاماتهناككانتوبالطبع،0220فى%2بمعدلترتفع

فىالمتزايدةالأمنيةالبيئةإن.الأزمةإحداثفىكبيربشكلأسهمتالضربةهذهلكن

التمييز.مخاطرعنفضلا،التجارةأمامجديدةحواجزإنشاءمخاطرتطرحالدوليةالتجارة

علىالأساسفىتؤثرسوفالحاوياتلأمنالأمريكيةالمبادرةأنمثلأ،،المتوقعومن

ومتوسطةصغيرةوالمشروعاتتقدفاالأقللو!لامثل،الدوليةالتجارةفىالضعفاءاللاعبين

بالالتزامالعالمأنحاءكلمنالمتحدةللولاياتالمصدرينتطالبالمبادرةفتلك.الحجم

.المتحدةالولاياتإلىتال!احلاشحنقبلللحاوياتالأمريكيةالأمنيةوالفحوصاتبالمعايير

إلى""الآمنةالكبيرةالموانىمنالقادمةالسلعدخولسرعةإلىيؤدىسوفماوهو

منها.وعوائدهملتجارتهمالأضعفواللاعبينالأصغرالموانىوخسارةأمريكا

بينالواضحةالمساواةعدمحالاتمنأخرىحالةتمثلالسابقةيوغسلافياكانت

الفروقمنبجلاءيتضحماوهو،العنيفالانحولسبقالذىالعقدفىبخاصة،الجماعات

كانتالتىالثولةفيوغسلافيا،.المختلفةوالعرقيةالدينيةالجماعاتبينالدخلفىالواضحة

الجماعاتبينحاداتبايناتظهركانت،الحديثالعصرفىالإسلامية-المسيحيةللتخوممثالأ
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الدياناتبينالواضحالانقساميوضحومما،المختلفةالتقليديةالثقافاتذاتوالمناطق

اليوجوسلافى()بالدينارنسمةلكلالقومىالدخلأنيوغسلافيافىالثلاثالأساسية

.(2-8جدول)انظرللغايةمتكافىغيربشكلموزعاكان198؟عام

(2-8)ولهجك

.1981عامالسابقةيوجوسلافيافىالمختلفةلجماعاتادخل

الغالمةالمذهميةالهولةالمتوسطنسبةالقومىالدخلمتوسطالعرقيةالجماعات

.-يوجوسلافيالىإللفردباليوثماشهملافيالقوميةوا

؟0.77؟53582لسلوفينيونا

كاثوليكمسيحيون؟8.61؟؟79؟3المجريون

؟9.23؟؟.86؟(")اليوغوسلاف

؟؟0.9؟.0765البولنديون

؟؟7"7؟.53؟6الكروات

أرثوذكسمسيحيون95،؟8507؟الصرب

09"807453المونتنيجيون

57ء456766("8)لروماا

07"844639المقدونيون

مسلعون602363.67البوسنيونالمسلمونالسلاف

990341.38الألبان

79"اد3.ل(991")803070:اادلاه7أل("3*"4+2أدا345أة"!4*!لالا،م!92!ك!ا!أل:لا".7!سآ5لأأ5،لمصدر:ا

ا!س!!أ"آه،أ!آ!24.0،35.

:تملاحظا

القليلينبينومن.يوغوسلافأنهمعلىأنفسهميعرفوالكىالجماعاتكلمنالمواطنينتشجيعيتمكان)ء(

سببتفسرالحقيقةوهذه.الشيوعىالحزبأعضاءمنالغالبفىكانواالتشجيعهذامعهمأثمرالذين

الدينبينسرتباطالوحيد)الاستثناءالعرقياتمتعددةالجماعةهذهدخلفىنسبياالكبيرالارتفاع

،(الدخلومستوى

؟كبيرةلدرجةدينيةليستأنهاورغم.الجمهورياتكلفىالمنتشرةالأخرىالعرقيةالجماعةالروماكانت)+ء(

والمسيحيةالإسلامالغالبوفى،يوغوسلافيافىالممتثةالأديانلكلتابعينكانوامنأعضائهامنفإن

لأرثوذكسية.ا
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كعاملإليهئنظرماغالتاوالإسلامىالمسيحىالعالمينبينالروحىالانقسامإن

هذاعقلانيةلامبلغورغمالفقير،والجنوبالغنىالشمالبينالنفسىالانقساميعزز

خريففى.العالمىالمجتمعأمنعلىالأساسيةالمخاطرأحديمثلزالمافإنهالعامل

ماليزياءوزرارئيسمحمد،بنمحاضرألقىالآسيويةالماليةالأزمةأوجوفى؟997

باللائمة(بتروليةصادرأتدونمنكبيراتقدماحققتالتىالمسلمةالأغلبيةذات)الدولة

الاقتصادفىالمؤقتةالمحنعلىسوروسجورجالأصليهودىوالمليارديرالغربعلى

تقدقا("،يحققونالمسلمينيرونأنيسعدهملاوهم،مسلمون"إننا:وقال،الماليزى

باللاثمةعليهيلقونفداءكبنت!إلىيحتاجونالشرقفىأوالغربفىءسواالقادةإن

دائمافيهالمشتبههوفا"الآخر".الاقتصادحالةذلكفىبماالأمور،تسوءعندما

ما،جماعةأعضاءمنالجمهورمخاطبةعند

المميزةالخصائصتفسرأنيمكنلاوحدهاالكبيرةالاقتصاديةالبياناتلكن

هوأهميةفالاكثر.فيهاالطائفيةالصراعاتولاالإسلامى-المسيحىالاحتكاكلمنطقة

المختلفين.للفاعلينالكبيرالاقتصادىالسلوكفىالاختلافهذامصادرعلىالتعرف

فىمكانهالهاالرأسماليةبأن،المثالسبيلعلى،(؟966)روبنسونماكسيمدفع

هذالكن،الحديثالعصرفىالأخرىالمجتمعاتفىكماالإسلاميةوالمجتمعاتالدول

خريجىعددأنصحيح.الإنتاجوليسبالتجارةالسابقفىيرتبطكانالمكان

فىمليون؟،6إلىالخمسينياتفىآلافعدةمنازدادالعربيةالدولفىالجامعات

العامالقطاعأو()التجارةالاقتصادفىللعمليسعىمعظمهملكنالحاضر،الوقت

حثيثةجهودلبذلماسةحاجةهناكأنعنفضلا،(*"4ءا+ء"هولكاأ!5*اأ؟40:996)

وبعيذاالإنتاجيةللأنشطةالتعليماستخدامتوجيهلإعادةالاحتكاكمنطقةدولكلفى

السمةتلكالتالىالجزءيتناول.بالقوةالممسكةالجماعاتجانبمنالتربحأنشطةعن

نحوعلىترتبطالتىالكثيرة"ا"القوميةالتوزيعيةالائتلافات:الاحتكاكلمنطقةالمحددة

.التخوملمنطقةوالسياسىالاجتماعىبالتجزىءوثيق
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:التخوممنطقةخصوصياتمن:التوزيعيةالائتلافات

بغرضالمذهبىأوالقومىالخطابتستخدمالتى،الخاصةالمصالحجماعاتإن

الاحتكاكمنطقةفىكثيرة،ومنعزلةصغيرةسياسيةكياناتعلىسيطرتهاتثبيت

الصغيرةالمستقلةالسياسيةالوحداتاستنزافالأسهلمنإذ.الإسلامى-المسيحى

بينكبيرةاختلافاتهناكأنإلى(0150"؟35:982)أولسونمانكريشير.والمنعزلة

كانت.المجتمعفىهذهالمصالحجماعاتواستنتمراءتوطدبمدىيتعلقفيماالأمم

هذهظلفىدائغاتظهرالمتوسطالبحرشرقفىالقويةالخاصةالمصالحجماعات

البيروقراطيةللتقاليدئرتجعماغالتاالتىالخاصيةوهىتلك،أوالسياسيةالقوة

جماعاتبينالارتباطأهميةعلىهناأؤكدأنوأود،والعثمانىالبيزنطىللماضى

جماعاتإن،والإسلامالمسيحيةبينالتخوملمنطقةالتقليدىوالتجزىءالخاصةالمصالح

السيطرةأجلمنالدينيةأوالقوميةالشعاراتتوظفدوقاكانتالناسمنصغيرة

هذهأنورغم.لأنفسهمماديةمكاسبتحقيقفىواستخدامهاالسياسيةالقوةعلى

هذامثلعلىئضفىالتىالاجتماعيةالقيمةفإن"المنطقةتلكعلىتقتصرلاالخاصية

الناسيعيرلذلكونتيجة.الأخرىالمناطقمنبكثيرأكثرالمنطقةفىعاليةالسلوك

"الآخر"؟.عنللاختلافاتأكبراهتماقا

551ا!حأ،أء"،2ء52!"ءال25لسياسييناالمقاولينأوالسياسيةالمشروعاتأصحابإن

القوةعلىسيطرتهملإحكاملجماعاتهمالخاصةالجماعيةالهويةيستخدمونماغالئا

لجماعتهالتقليدىالفردولاءإن.مجتمعاتهمدخلتوزيعإعادةوبالتالى،السياسية

المصالحجماعاتر!ظليدفعماوهو،المنطقةفىعديدةبأشكالقائغازالمالاجتماعيةا

صربيافىالظاهرةهذهأصولحولديجكنكجرتجانكتبهماذلكومن.الخاصة

مقاومةعننشأتالتى()الميليشياتالمدنىالدفاعاتجاهاتجانب"إلىأنهعلىمؤكذا

الحربءأمرانموذج؟839عامفىالاستقلالحديثةصربيامجتمعإلىانتقل،الأتراك

"*أ"ءقا.أهأكا"أكا؟996:؟؟5)الشخصىالإثراءتستهدفوقيادةرئا!تنعإلىبتنظيمه

السياسيةوالأحزاب،لبنانفىالتابع-الراعىسلاسلمثل،التقليديةالاجتماعيةفالأبنية
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وكذلك،والعراقسوريامنكلفىالبعثوحزب،البلقانفىالشيوعيةالأحزابنوعمن

غيرها،دونتلكأوالجماعةهذهعلىعضويتهاتقتصرالتىالاجتماعيةالمؤسسات

زوالبعدوحتى.المنطقةفىالقومىالدخلتوزيعوإعادةتوزيعفىهامادورالعبت

اجتماعيةممارساتيعكسلبعضبعضهمالمدنيينالموظفينولاءزالماالشيوعية

.الخاصوالقطاعالدولةبينالاقتصاديةالعارقةفىالفسادتغذىبعمقمطمورة

الدولةبهذهالماليةوزارةفىالمدنيونالموظفونيعتقدبلغارياحولحديثةلدراسةووفقا

اون!تنيأنمنبدلأللغايةالفاسبالجماركجهازفىزملاءهميحمواأنالطبيعىمنأن

حولأولسوننظريةأنومع.(*05ء-*ح4ء2"!"؟999:؟07،؟؟3)الفسادضدحملة

اقتصاديا،متقدمةديمقراطياتمنأدلةتعكسالخاصةالمصالحجماعاتتكون

منطقةحالةفىخاصبصدقوتتمتع،أخرىدولعلىهامةمضامينتحملفإن

الإسلامية.-المسيحيةالتخوم

الناتجتوزيعإعادةأجلمنتضغطالتى،الخاصةالمصالحجماعاتأنشطةإن

منطقةومنلأخرىدولةمنتختلف،باهظةتكلفةالمجتمعتكلف،لصالحهاالاجتماعى

السياسىبالفعلللقياميكفىبماومنظمةقويةتصبحعندما،الجماعاتفتلك.لأخرى

فعندما،الاجتماعيةالفطيرةمن،حجمهامعيتناسبلاكبير،بنصيبتطالب،الجماعى

أعضائها،بينالقومىالدخلتوزيعتعيدالمجتمعفىمؤثرةمواقعالجماعاتهذهتحتل

علىالتوزيعيةالائتلافاتهذهوقدرة.العامالصالحأجلمنذلكيكونأنمنبدلأ

وبالتالى،الاجتماعيةومؤسساتهاأسواقهادخولدنتحولحواجزوخلق،القوةاحتكار

نإ.الاقتصادىالنموينت!لدينامياعجزاتسبب،تجديداتحدوثدونالحيلولة

الاحتكاكمنطقةدولفىالاقتصادىالنشاطعلىتسيطرالتىالتوزيعيةالائتلافات

حقيقة،،المجتمعتكلفالبيروقراطىالسياسىالتنظيمخلالمنالإسلامى-المسيحى

باهظة.تكلفة

تسعىمحليةسياسيةكياناتإلىالإسلامية-المسيحيةالتخوممنطقةتقسيمإن

دولةكلففى.الاجتماعىللتنظيمالأساسيةالسماتمنواحدةيمثلالذاتىللاكتفاء

لمجتمعاتها،الاقتصاديةالأنشطةعلىللسيطرةتسعىقويةمحليةمصالحجماعاتتوجد
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20الأسواقا"بلقنةآليةهىوتلك.ا!اقمحدود""الوطنيةمنلنوعالترويجمع

لاقتصادييناللفاعلينيكونعندما!!ا"ءأ(*ءأ"!كا،ء+!24ء(5(ح*5،0"!!اكأط05!سأل؟997)

منمتباينةرقعةوخلقالمحليةالأسواقإلىالدخولغلقأوتقليصفى!صلحة

يسعونأنهمذلكمضامينمنكانوربما.المستقلةوالاقتصاديةالسياسيةالوحدات

فوائدتجاهلمع،وتقدقاثراءالاكثرالبعيدةالاقتصاداتمعالاتجارمنللربح

علىالبلقاندولبينالتنافسالصددهذافىالشائعومن.الجيرانمعالاندماج

مع،الروسيةأوالفربيةالتحتيةالبنيةومشروعاتالتجاريةوالمشروعاتالاستثمارات

وللتطوربالإقليميةشعورلأىقاتلةالعقليةوهذه،جيرانهمإلىهذهدخولاستنكار

والتكاملالمتبادلةالعلاقاتبأنهائغرفالتى،الإقليميةإن.الدولهذهفىالاجتماعى

ماغالتا،تفضيليةواقتصاديةتجاريةاتفاقاتعلىوتقومالدولمنفرعيةمجموعةبين

نأللإقليميةكانوإذا،الاقتصاديينالفاعلينأمامالثانىالاختيارمرتبةفىتأتى

لدىيتوفرلموإذا.(!4*9لو*،أ؟997:؟63)مقصودةجهودإلىتحتاجفإنهاتتحقق

البلقانفىالحالهوكما،الإقليمىالتكاملفىالرغبةوالاقتصاديةالسياسيةالنخب

فإن،التكاملهذاتعرقلسياساتيتبنونحتىإنهمبل،المتوسطالبحروشرق

شهدتوقد.الانقسامواستمرارالاجتماعيةالثروةفىضخمةخسارةهىالمحصلة

ناتجةكانت،والنقلالتجارةأمامإضافيةحواجزخلققرنمنأكثرمدىعلىالمنطقة

لأنشطةنتيجةجيرانهاعنتنعزلنسبياالصغيرةفالدول،"؟الأسواق"(بلقنةعن

التجزىءإن.هىلصالحهاالوطنيةالمصالحفكرةتلووالتىالتوزيعيةالائتلافات

جانبمنالواقعهذامنوالاستفادةالإسلامى-المسيحىالاحتكاكلمنطقةالصارم

منطقةهذهالتخوممنطقةجعلإمكانيةبشدةيعرقلالمحليةالتوزيعيةالاثتلافات

دينامى.تطور

التوزيعيةالائتلافاتجانبمنالضغطأنشطةتراجعتشهدالدولبأنأولسونيدفع

الاجتماعىالاضطرابلعملياتالأولىالحالةتشير،حالتينفىأسرعتطورومعدلات

والاحتلالفالثورات.الأحيانمعظمفىوالعنيفةالأحيانبعضفىالشعوريةغير

إزاحةعلىتعملالمؤشستةالاجتماعيةالعلاقاتزعزعةمصادرمنوغيرهاالأجنبى
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السلم.أوقاتفىالمجتمعفىوتأثيراعدذانمتالتىالقائمةالتوزيعيةالائتلافات

كما،سريعاقتصادىلنموأساستايخلقالتوزيعيةالائتلافاتمنالعنيفالتخلصإن

كانتذلكمنالنقيضوعلى.الثانيةالعالميةالحرببعدوألمانيااليابانحالةفى

والتسليةالرياضيةالأنديةإلىالمهنيةالجمعياتمنتمتد)التىالتوزيعيةالائتلافات

،أسبابمنكانت،الفراغوقتبأنشطةبالتلذذئصاحبالتى(المغلقةالعضويةذات

المؤشسنةالنخبلدىتتوفرربماثانيا،،البريطانيةالقوةانهيار،أولسونيرىكما

فىالذاتيةالرغبة(والتجارةالصناعةاتحادات)مثلالخاصةالمصالحجماعاتوحتى

للمجتمعأعلىنمومعدلاتتحقيقباسمالقومىالدخلتوزيعإعادةفرصةعنالتنازل

طويلةفتراتشهدتالتىوسويسراالسويدمثلدولفىحدثماذلككانوربماككل.

جماعاتتمريرإمكانيةمنتحدهناكوالاجتماعيةالدستوريةالنظملكن،السلاممن

علاقاتءبناهىإذنالفكرةإن،المجتمعمصالحتهددلتنت!ريعاتالخاصةالمصالح

وفى،أنانيةبطريقةالاجتماعىالناتجتوزيعإعادةإمكانيةتستبعدواقتصاديةاجتماعية

لأسبابملحوظاقتصادىنموحدوثدونالتوزيعيةالائتلافاتتحللمالمتحدةالولايات

بكثيرأطول،طويلةزمنيةفترةمدىعلىالمتحدةالولاياتفىالنموحدثأولأ،،عديدة

احتاجت،ثانيا.المثالسبيلعلىماليزياأوتركياأوالجزائرأوإيرانفىمثيلاتهامن

عمليةحدثتثالئا،،المهاجرينالعمالكتلةلتنظيمنسبياطويللوقتالمتحدةالولايات

الوقت.ذلكفىمساواةالمجتمعاتأكثرمنواحدفىالمتحدةالولاياتفىالتصنيع

معوقاالحقيقةفىوأصبحتبعد،فيماظهرتفقدالواضحةالمساواةعدمأشكالأما

بالفعل،ثرىمجتمعفىللنمو

الثانيةالعالميةالحرببعدمرتفعةنمومعدلاتالبلقانفىالشيوعيةالدولأظهرت

الازدهارهذالكن،مثيرةأرقاماقدمتحيثذلك،فىالأولىألبانياوكانتمبانتهمرة،

العضويةقواعدمناستفادالذى،السوفيتمنالمدعومالحزبوثقعندماتبافى

أظهرتلذلكونتيجة.السلطةعلىقبضتهمن،الشيوعىالحزبفىللغايةالإقصائية

الحقبةمنالأخيرةالعقودفىانخفاضتاأكثرنمومعدلاتالمنطقةهذهفىالدول

دورالنتميوعيةانهيارلعبالوسطىأوروبادولبعضفىالعمر.قصيرةالشيوعية
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فىالنوعهذامنثوراتتحدثفلمذلكومع.آنفاأولسونذكرهالذىبالمعنىالثورة

ومسئولوالشيوعيونفيهانجحالتى،السابقالسوفيتىالاتحادفىكثيرةودولالبلقان

انتخاباتأولفىالفوزخلالمنبالقوةالاحتفاظفىالسابقونالسريةالاستخبارات

أنحاءكلفى)كماقويةقوميةوممارساتخطابتبنىأووبلغاريا(رومانيافى)كماحرة

الاستخباراتومسئولىالشيوعيينإن.(أخرىومناطقوالقوقازالسابقةيوغوسلافيا

نأالواضحومنحدود،بلااقتصاديةقوةإلىالسياسيةقوتهمحولواالسابقينالسرية

مامجتمعاتمنطقةأو،الإسلامى-المسيحىالاحتكاكلمنطقةالمحددةالسياسيةالثقافة

هذهفىكبيرادورالعبت،السابقةالفصولأحدفىعرضناكما،العثمانيينبعد

والوصولالحكومةفىالسياسيةوالعلاقاتالمكانةبينتقليدياالقوىفالارتباط.العملية

كان.العثمانيينفترةإلىتعودمربحةاقتصاديةوأنشطةمكاسبإلىذلكخلالمن

الشيوعيةسقوطبعدأعلىنمومعدلاتوإظهارالتحولعنالبلقاندولعجزأسبابمن

عنالمجتمعاتهذهورثتهاالتىالقديمةالخاصةالمصالحجماعاتاستمرار؟989عام

المخابراتضباطمثل،القدامىالشيوعيينمنمعينةفجماعات،النتهميوعيةالحقبة

إلىالدخوللاحتكارأنفسهمتنظيمأعادوا،وأقاربهموأبنائهمالكبارالحزبومسئولى

.الغربمعمربحةارتباطاتوتحقيقالجديدالخاصالاقتصاد

والنشاطللسكانالأعلىالتركزالتوزيعيةللائتلافاتالعاديةغيرالقوةأمثلةومن

بينالارتبا!علىيشددماوهو.القوةمراكزمنالقريبة،العواصمفىالاقتصادى

بلغاريا،عاصمةسكانعددأنذلكمن.الاقتصاديةالفردوإمكاناتالسياسيةالقوة

إجمالىيزدلمفيما،\؟20925إلى436623من؟989و؟945عامبيننماصوفيا،

عددزادكما.الفترةنفسخلالفىملايينتسعةإلىسبعةمنإلاالبلدهذاسكان

،؟807239إلىكبير،رقمنفسههوالذى،410؟807منالرومانيةالعاصمةسكان

العاصمةسكانعددوتضاعف.مليون2؟،هإلى؟5!8منللسكانإجمالىنمومقابلفى

الزياداتهذهأوضحوكانت،238057إلى50950من:أضعافأربعة،تيرانا،الألبانية

،1984وعام؟945عامبين؟.87915إلى365766منزادتالتىبلجراد،فى
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نسمة.مليون22!4إلى؟8.5منإلايوغسلافياسكانإجمالىفيهيزدلمالذىالوقتفى

1947عاممليون2منالمدينةهذهسكاننماإذللنظر،لافتاآخرمثالأالقاهرةوتمثل

الغالب،فى،نتيجةمصر(،سكانإجمالىمن%؟؟)أى؟996عام0678950إلى

.والستينياتالخمسينياتفىالناصرعبدجمالالرثيسبدأهاالتىالمركزيةلسياسة

أجلمنالقاهرةإلىالأقاليممنالكيلواتآلافالسفرعلىالناسالنظامأجبرلقد

زالتوما،الخارجإلىللسفرسفرجوازاستخرجمثل،الروتينيةالبيروقراطيةالخدمات

نمؤاكذلكأثيناأظهرتوقد،والعنت!رينالحادىالقرنبدايةفىقائمةالممارساتهذه

العاصمةإلىوالجزرالأقاليممنالهجرةإلىالأساسفىيرجع،السكانفىمرتفغا

الجماعةإلىالانضمامبعدانقلبالذىالاتجاهوهو.؟955و؟945عامىبين،ومينائها

المقارنةبابومن.الإقليميينوالتمويلللنموببرامجهااليونانإلىجاءتالتىالأوروبية

فىزيادةأيةعليهاتطرألمستوكهولممثلأوروبيةعواصمأنيلاحخ!أنللمرءيمكن

بكثيرأقلكانالشيوعيةالحقبةفىبراغنمووحتى،؟989و؟945عامبينالسكان

2ءلأهقه(.!!اك52!،اآ!2؟500:992-5)لاحتكاكامنطقةفىالأخرىالعواصمنمومن

مرتفغا،نمؤاأظهرت،ورومامدريدمثل،الجنوبيةأوروبافىأخرىعواصمأنصحيح

المتوسط.البحرثقافةخصوصيةإلىإرجاعهيمكنأيختاذلكلكن
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استخلاصات

كأحدالإسلامية-المسيحيةللتخومبحثىبدأتعندما،التسعينياتأواخرفى

حقامستعدينكانواالذينلأولئكجذابةالفكرةبدت،العالمىالاجتماعىالنظامعناصر

الدورحولالأصدقاءلأحدالدكتوراهأطروحةمعالحالكانوكماذلك،ومع.للاستماع

الاقتصاديينزملائىضحكاتعملىأثارفقدأفخانستان،فىللإسلامالسياسى

المنتدىكان،0320ينايرفى،الكتابهذامنفيهانتهيتالذىالوقتوبحلول،الدوليين

حصرى،وبشكل،التوالىعلى،الثانيةللمرةيركزدافوسفىالعالمىالاقتصادى

.العراقلضربالمتحدةالولاياتخططوعلى)الإسلامى(الإرهابعلىالحربعلى

؟999عامىبينوالإسلامالمسيحيةبينالعالميةالعلاقاتفىكثيرةأشياءتغيرتلقد

المتحدةالولاياتتقودهاالتىالحربكانت،1990عامفىالحالكانوكما،0320و

كانالثانىالحدثهذافىلكن،العالمفىالرئيسىالحدث0320عامفىالعراقعلى

حيث.الحربومجرياتخططفىرئيسيامتغيراالإسلاميينجانبمنالممكنالفعلرد

علىالهجوميستغلونسوفالإسلاميينالإرهابيينأنمنكثيرةتحذيراتهناككانت

العالمفىالمهينةالغربىالتدخلأشكاللمقاومةوالوقوفجددأنصارلجذببغداد

على،القاعدة،الدولىالإسلامىللتنظيمالقشيسىالبيانأكدوبالفعل.الإسلامى

فىالمتمثلالإستراتيجىواشنطنبطموحمتذرغا،العراقمعالغربمواجهةمغزى

التوتراتإن.فيهاالنفطاحتياطاتعلىيدهاووضعوالإسلاميةالربيةالدولاحتلال

لهايكونأنيحتملوالعنتهمرينالحادىالقرنمنالأولىالسنواتفىحدثتالتى

الإشاراتأسهمتفقد.الأقلعلىلجيلالعالمىالمجتمعفىالعلاقاتعلىمضاعفات

المسيحية-التخومتعقيدإلىوالعراقيينالأمريكيينالقادةجانبمنالدينإلى
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علىهجومهابوضوحبوشإدارةربطتحيث،0320عامالخليجحربفىالإسلامية

،1020سبتمبرمنعشرالحادىفىالإسلاميةالإرهابيةالهجماتعلىبردهاالعراق

مسحةعلمانى،لكفالديكتاتورى،النظاممذاعلىللحربأعطىماوهو

قوية،مذهبية

المسيحية-العلاقاتعلىقويةانعكاساتالكبارالسياسيينوتصريحاتلأفعالكان

هذاضمنتهالذىللرأىوضوخاالأمثلةأكثروذلك،020؟سبتمبرمنذالإسلامية

والسؤال.فيهايؤثرواأنيمكنالناسوأن،اجتماعياتنبنىالعلاقاتمذهأن:الكتاب

الإمبراطورياتفىالسياسيونالزعماءكان؟التعاونأمالصراع:اتجاهأىفىهو

فيهايشتركالتىالصراعاتدائمايستخدمونالطائفيةوالميليشياتالقوميةوالدول

أوضحالتاريخلكن.السياسيةالقوةعلىقبضتهمتقويةأجلمنوالمسلمونالمسيحيون

يجدواأنيمكنوالمسلمينالمسيحيينوأن،اجتنابهيتعذرأوحتمياليسالصراعأن

المؤسساتءبنافيهأصبحعالمفىنعينت!إننا،الخلافاتلتسويةومؤيسساتطرقا

إلىحاجةفىأنناالواضحومن.عالمياعملاالمختلفةالهوياتتستوعبالتىالسياسية

نأبيد.وهاتخذعلاقةالقيادةكانتالحضارةفجرومنذ.المجالهذافىقيادة

تساؤلاتتطرح،حسينصدامعراقعلى0320حربفىكما،الجانبأحاديةالأعمال

يقدمأنعلى،والعشرينالحادىالقرنمطلعفىشخص،أىقدرةحولخطيرة

العمليةتلك،عالمىنطاقعلىوالمسلمينالمسيحييناستيعابعمليةلقيادةنموذجا

:0320عامالعراقأزمةفىكبيرةتصدعاتثلاثةالأقلعلىظهرت،بالفعلالصعبة

والولاياتأوروباوبين،الأوروبىالاتحادوداخلالأنجلوساكسونى،والعالمالعرببين

بينهاعمقاوالاكثر،الأولالصدعلرأبالطرقأفضلأنعلى،الأمريكيةالمتحدة

الفلسطينية.للمشكلةحلإيجادفىيتمثلجميغا،

منأولأ،الإسلاميةالمسيحيةالتخومءبنالتاريخبإيجاز،،عرضتالكتابهذافى

الإمبراطورياتخلالمنثم،فييناإلىمكةمنالإمبراطوريةالحدودحركةخلال

المعاصر.العالمفىالجماعاتانتثارخلالمنوأخيرا،وأفريقياآسيافىالاستعمارية
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كانت؟الإسلامية-المسيحيةالتخوم،ممارساتهموفىعقولهمفى،الناسيبنىلماذا

وأبنيةإلىحاجتهمبسببالحضاريةالتخوميخلقونالناسأنهىالكتابهذاإجابة

التحولالمرءعلىيتحتمالحضاريةالتخومفهمأجلومن،الاجتماعيةلعلاقاتهمنظام

أكثروالأخلاقيةالاجتماعيةأى،العقلانيةفوقوالدوافعالجماعاتمصالح"تحديدإلى

المسيحيةبينالحضاريةالتخومإن.(23ءأأ"أ20:هه؟8)الجماعىللفعل"ماديةمنها

فعلى.بالنظامإحساسهمفىضرورىكعنصريستخدمونهاالناسلأنتوجدوالإسلام

والنظامالسياسيةللهويةالزاويةحجرالتخومكانتالزمان.منقرتاعشرثلاثةمدى

وأوروباالمتوسطالبحرفىالعرقياتمتعددةالإمبراطورياتمنسلسلةعبرالعالمى

والروحيةالثقافيةالحدودخلالهامنالناسئغرفمرجعيةالتخومكانتلقد.الشرقية

مجتمعأعضاءبأنهمالناسفيهايشعرظروقاالتخومخلقتوقد.الخاصةلمجتمعاتهم

يدفع.خاصةوروحيةثقافيةتقاليدإطارفىأطفالهميعلمواأنفيهاويمكنهمواحد،

نأيمكنالإنسانىالتفاعلبأنالدوليةالعلاقاتدراسةفىالبنيويةالمدرسةمنظرو

لهذاديناميةتفسيراتالاجتماعيونالفاعلونتبنىماإذاالعالمأجذرياأيغيرهيحول

دوماكانت،المعنىبهذا،الإسلامية-المسيحيةوالتخوم،(*24ءا؟322:997)العالم

لبناءالناساستخدمهافقداءههء9،أ(أح5الطبيعيةوالسياسةالتاريخفىدينامياعاملا

الفاعليةهذهنتاجفإنذلكومع،فيهايعيشونالتىالظروفوتغييرمجتمعاتهم

الصراعبينالاختيارإن.الناسيتبناهاالتىالاتجاهاتعلىيعتمدالدوامعلىكان

الفاعلينبناءطرقعلىيعتمدالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتفىوالتعاون

.العلاقاتلهذه

الحدودحركةنتهمكلتكيفأظهرتالكتابهذافىتمتالتىالتاريخيةالمراجعةإن

الإقليمهذا،الإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقة،فييناإلىمكةمن،الإمبراطورية

تاريخإن.عديدةودولجماعاتاليوميضموالذى،الإقليميةلمرتبةيصلولاالمجزأ

المسيحيينبينوالسياسيةالاجتماعيةالعلاقاتمنعديدةأشكالبناءتاريخهوالتخوم

العربمواجهةإن.المنطقةهذهفىللمجتمعالمجزأةالخاصيةسببهووهذا.والمسلمين

والملل،الذمةونظام،والروسيةوالنمساويةالبيزنطيةالإمبراطورياتمعوالعثمانيين
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الجماعاتبينالعالميةالوظيفيةالتخومالحاضر،الوقتوفى،القوميةالدولوتكوين

التنظييمعنالتاريخىالناسبحثحكايةفىأحداثكلهامتزايد،نحوعلىالمتناثرة

جزخايمثلونالذىالمعينالمجتمعلتعريفالتخومإلىيحتاجونالناسإن.الاجتماعى

ذلك،التخومالناسيتخيلالسببولهذا.والجماعىالفردىالأمنيعطيهموالذىمنه

الدولىالأمنمجالفىأما.الاجتماعىنظامهمبناءفىيساعدهمالذىالعقلىالبناء

نأكما.الممكنينوأعدائهمحلفائهمتحديدفىالناسيساعد؟؟الآخر""عنالتميزفإن

مجالفىوحتى.الحضاريةبالتحيزاتتتأثرالمعاصرالعالمفىالأمنيةالعلاقات

فىنظامعناصرالمختلفةالناسلجماعاتالمختلفوالأداءالسلوكيمثلالاقتصاد

بهذاوهم،النظاميخلقونالحضاريةالتخومخلقطريقعنالناسإن،العالمىالمجتمع

عبيدها،وليسوا،التخومهذهسادةالمعنى

التخوممفهومبينالارتباطحولملاحظاتبعدةالكتابهذاأختتمأنأود

المجتمعمدخلإن.العالمىالمجتمعوفكرةمبنيةاجتماعيةكعلاقةالإسلامية-المسيحية

المتمركزةالقوةسياسةعلىالحصرىالتركيزأنيؤكدالدوليةالعلاقاتإلىالعالمى

مؤثرةوتفاعلاتقوىعليهتغلبتإذ،الزمنعليهعفاالدوليةالعلاقاتفىالدولةفى

علىأصبحواالعالمحولالمختلفةالثقافيةالخلفياتذوىالناسأنكما،للقوميةعابرة

بمنتمكلاتهالعالمىالمجتمعواحد:كلمنجزءايشكلونبأنهمواعينمتزايدنحو

.الجديدةوتحدياته

العصورفىالمعاصر.العالمفىالقوميةالدولةدورهناالرئيسيةالقضاياومن

الاجتماعىالنظامحولالناسأفكارفىرئيسيةالقوميةالدولةأصبحتالحديثة

.العامالخيريوصلالذىالاجتماعىللتنظيممتاحشكلأفضليعتبرونهاإذ،العالمى

يقدمفيهالذىالمفتوحالسوقوفكرة،الاجتماعى"العقدفكرةعلىالدولةمثالويقوم

فيهتستدعىمجتمعوفكرة،الراغبينللمستهلكينالخدماتوالدولالجيوشمديرو

الإقليميةةلو!دلاإن.(7أ1171985:؟69)؟االحكممنمعينانوعاالمشتركةوالتوقعاتالمعايير

كانط:يقولوكما،مأمولهوكماوسلص،مستقردولىنظامبناءوحدةوكأنهائصور
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فحق""الأرضمنمعينجزءفىغيرهمنأكثرحقفردلأىيكنلمالأصل"ففى

دولته:إقليمفىالشعب

بهيتمتعالذى،الرفقةأوالارتباطفىوحق،المؤقتةالإقامةحقسوىليس

،الأرضلسطحالمشتركةملكيتهمبفضلبهيتمتعونوهمالبشر،جميع

بالتالىوعليهم،نهايةلاماإلىيتناثرواأنكرة،لكونهافيها،يمكنهملاوالتى

.(اك!"،؟2:957؟)بعختا"بعضهموجوديتحملواأنالنهايةفى

فىمعهاتجلبلأنهافقطليسذاتها،فىكغايةالدولةإلىالنظريجبلاذلكمع

الأمةبناءيشبهتيلىتشارلزجعلتشخصيةوطموحاتوصراعأنانيةمصالحالغالب

الوحيدالمبدأليسقوميةدولإلىالعالمانقسامإن،المنظمةبالجريمةالدولةوبناء

هذافىذيىشتالتىالكبيرةوالدينيةالثقافيةفالمركبات،العالمىالاجتماعىللتنظيم

،الألوانكثيرالعالمىالمجتمعصرحفىالبناءوحداتمنآخرانوعاتمثلالكتاب

النظامعنالعمومىالبحثعنتعبيراتالكبيرةالثقافيةوالمركباتالدولمنوكل

التخومتبررالتىالأساسيةالاجتماعية""الحاجةهىوتلك.الإنسانىالمجتمعفى

لإسلامية.ا-لمسيحيةا

الدوليةالعلاقاتعلىوالقيموالاتصال(المصالح)وليسالحاجاتتأثيرإن

الأسترالىوالاكاديمىالدبلوماسىأعمالفىالمتواترةالموضوعاتمنالعالمىوالمجتمع

وضعالذىفرانسيسكوسانمؤتمرفىالمشاركينمنكانالذىبيرتون.وجون

النصففىبشعبيةتحظلمالرجلأفكارأنغير،؟945عامالمتحدةللأممالأساس

فىالمهيمنالاتجاهمعتتفقتكنلملأنهاالأولالمقامفى،نير!تنعلاالقرنمنالثانى

الأنانيةالمصالحعلىيركزكانالذى-الواقعيةالمدرسة-الدوليةالعلاقاتنظرية

وأعاملأىحولالجدلمنعائدثمةفليسذلكومع.الفوضىظلفىتعملالتىللدول

فىجميعاإليهاالنظريجبإذ،العالمىالمجتمعبناءفىالأهمتكونمصلحةأوحاجة

هامادوراالمصلحةلعبتلقد.والأفرادالثقافيةوالجماعاتالدولأفعالتحددكليةوحدة

.الكتابمنالأخيرينالفصلينفىرأيناكما،الإسلامية-المسيحيةالعلاقاتبناءفى
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يعززفيهاالتى،اليومالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالاقتصادىفالتجزىء

الكياناتهذهاستنزافمنمزيدتحقيقبغرضا"الآخر"عنالانفصالاتالمحليونالقادة

المصلحة،علىالأساسفىيقوماوالمنعزلةالصغيرةالسياسية

متسارعةالاتصالاتلعبتهالذىالدوروهىخلافياتفسيرانالتأخرىقضيةثمة

،عامبوجه،يعنىالاتصالإن،الصراعحدوثفىالاتصالاتومنتمكلاتالتطور

أثقافياأالقريبةالجماعاتمعوالتعاطفالصرفةكذلكيعنىلكنه،والمعاملاتالرسائل

العالميةالجماعاتبينالاتصالشكلهومثلا،،وهذا،الأخرىوالدولالمناطقفى

تفصلالتىوالبروتستانتيةوالكاثوليكيةالأرثوذكسيةوالمسيحيةوالإسلاميةاليهودية

منطقةأنتجتأنالاتصالقناةخلالمنكانفقد،السياسيةوالحواجزالحدودبينها

المناطقفىإنتاجهايعادكانعلاقاتأنماطوفيينا(مكة)بينالتاريخيةالاحتكاك

وشواطىأفريقياغربمثل،الإسلامى-المسيحىللاحتكاكحهأما!2ء40لمحيطيةا"ا؟ا

اتصالاتكذلكتحدثأنيمكن.الغربفىالكونيةالمجتمعات،ومؤخرا،الهندىالمحيط

الرساثلتدفقتمنعالتىالعداءمظاهراتومنها،التعاطفوليس،الكراهيةتحمل

العالمىالمجتمعفىطبيعىكعنصرالصراعإلىبيرتوننظرلقد.الأخرىوالمعاملات

الذىالمثالىالموقففىأنهورأى،الناسبهيتمتعأنيجبالاتصالأشكالمنوشكل

صراعأشكالكلتتجنبأنللدوليمكنالقرارلصنعوالكفاءةالمعلوماتفيهتكتمل

طرقالأحيانابعضفىنفسهاتجدفالدوللأكا.5آاد"ح،أ!"،اآ"هحا(حأالوظيفىالاختلال

بالاستجابةالجهلأوالخاطئةالأحكامبسبببل،العدوانيةالنيةبسببليس،حروبفى

الصراعوحللمنعوسائلهناكأنالمؤكدومن"ء"دا!(،49:1972)"!للآخر"المدىبعيدة

وتشامبرلنهتلربينالجيدفالاتصال،المعلوماتفىالاشتراكتحسينمجردمنأكثر

العالمىالمجتمعفىالاتصالاتتحدياتإن،الثانيةالعالميةالحرباندلاعدونيحللم

بينالوظيفيةالتخومففى.للمعلوماتالكاملغيرالتبادلمشكلةتتجاوزالمعاصر

حققهماكلأننجدمتزايد،نحوعلىعالميةأبعاداتكتسبالتى،والإسلامالمسيحية

نأكماأكثر.بعختابعضهممنوا"هما"."نحن"تقريبكانالاتصاللوسائلالسريعالتقدم

الممكنةالصراعاتوجعلتوضوحاأكثرالثقافيةالاختلافاتجعلتالحديثةالاتصالات
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،المعتادةغيرالأسلحةتلكفىبما،الأسلحةجعلتأنهاكما،اليوميةالناسلحياةأقرب

أكثرالشاملالدمارأسلحةوحتى،الإلكترونيةالدعايةووساثل،المختطفةالطائراتمثل

ماكل،الصراعفرصتقلللمالحديثةالاتصالاتإن.الحكوميينغيرللفاعلينإتاحة

وكذلك،الممكنةبالصراعاتالوعىمستوىرفعتإذ.الصراعخاصيةغيرتأنهاهنالك

،عداواتوحتى،وتعاطفاتوتوقعاتفقيم.لإرهابامشكلةتدويلفىكبيرادورالعبت

منوذلك،العالمأجزاءبقيةإلىبسهولةتنقلأصبحتالعالمأجزاءبعضفىالناس

الوليد.العالمىالمجتمعنشوءعلىالاكيدةالعلامات

العالمى،المجتمعحولالأدبفىالثالثالرئيسىالموضوعهوالقيمأهميةإن

توضف،المطلقةالخصوصيةالإقليميةللقيممذهلاانبعاثاالعولمةعصرفىالعالميشهد
منجزءادوقاالمطلقةالقيمهذهكانت.""الأصوليةمنمتنوعةأشكالبأنهاأحيانا

هذهاقترنتفقدذلكومع.العالمىالمجتمعتأسيسفىمفيدةأيضاوكانت،السياسة

التى،القوةصراعاتإن.بالآخرينيضرمما،أقوىقوميةدولهيمنةبتأسيسالقيم

استقرارتقضالتىالقيملسياسةالساحةمهدت،العالمدولأقوىفيهااشتركت

.(5*!،05؟992)العالمىالمجتمع

ذلك،معهدفى،كان.قادمةلبحوثبؤرةتكونأنيمكنقضاياالكتابهذامس

لأبعادهاالموجزالتحليلمنوالإسلامالمسيحيةبينللتخوممترابطةصورةخلقهو

نإ.لاقتصاديةواوالإستراتيجيةلنفسيةواالطبيعية-والسياسيةالتاريخية:لعديدةا

أكثراحتكاكمنطقةيمثل،العالمىالمجتمعفى،والإسلامالمسيحيةبينالتخومشكل

العللأقاتفىبهامسلمكأشياءالمواجهةأوالصراعأخذيجبولا.مواجهةخطمنه

كثيرةمواضعفىأشرت.الدوامعلىقائماظلالتعاونفبديل،الإسلامية-المسيحية

وأنالإنسانىالخيالنتاجاتمنالتخومبأنالقائلةجوتمانجينأفكارإلىالكتابمن

التخوممنالاجتماعىفالغرض.الإنسانىالمجتمععلىالنظامإدخالوظيفتها

المجتمعيةالحدودتعريفهو،المفهوممراوغةرغم،الإسلامية-المسيحيةالحضارية

التعاونأمالصراعكانإذاماومسألة.الاجتماعىالتنظيممنمعينةلاك!تنألوالمكانية
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كلبناءطريقةعلىتعتمدالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتعلىالغلبةلهستكونماهو

والمسلمونالمسيحيونفيهايتورطالتىالعنيفةالصراعاتإن"؟الآخر؟ا،معلعلاقاتهجيل

عنصراالصراعيجعللاذلكلكن،العالميةبارتباطاتهمواعينالناستجعلالعالمحول

تجنبعلىذلكمنبدلأالناسيركزأنيجب.العالمىالمجتمعانبثاقفىضروريا

حائطأوكجسر،إليهاينظرواأنيجببل،مدمرةمواجهةباعتبارهاالتخومتفسير

فصل.كخطإليهاينظرونمنبقدر،العالمىالمجتمعصرحفىدعم

مكانفىموقعهمتعيينفىالناستساعدنفسيةعمليةالحضاريةالتخومبناءإن

جماعة،فىكأعضاءبالأمنالأفرادشعورلك!تنتآليةإنها،معينواجتماعىثقافى

فىإلحاخاأكثرتصبحعالميةثقافيةجماعةفىبالعضويةالشعورإلىوالحاجة

تفصلالتىالأغنتهميةمتزايدنحوعلىفيهاتذوبالتىالمعاصرةالكونيةالمجتمعات

يواجهالعالمفإنذلكوعلى.الثقافيةالجماعاتانصهارتعوقلكنها،المتعددةجوانبها

تمتزجفيهالمختلفةالمذهبيةالجماعاتكانتالذىالعثمانىللمجتمعالقديمالنموذج

احتكاككمنطقة،الإسلامية-المسيحيةالتخومفإنالمعنىوبهذا.تتماسأندون

ىذالحداثةبعدماعالمفىجديدةأقاليملتشملتتوسع،منفصلةجماعاتبين

المتخللة.الاتصالات

نظامومثال.معينةثقافيةهويةحولالاجتماعيةمؤسساتهميبنونالناسإن

للجماعاتللانتسابوفقاللمناصببتوزيعه،اللبنانىالسياسىالطائفيةالحصص

فيهيصوتوالذى،سياسيةكياناتثلاثةإلىينقسمالذىالبوسنىوالمجتمع،الدينية

يكشفانلكنهما،متطرفينمثالينسوىليسا،لجماعتهالعرقىالحزبلصالحالجميع

ينتجماغالتاالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالصراعإن:عامةمشكلةعن

الدينيةالهوياتلاستيعابالضرورىالمؤسسىالإطاربناءعنوقادتهمالناسعجزعن

لفنت!لأمثلةتعدالاحتكاكمنطقةفىالعنيفةالصراعاتمنفكثير.المختلفةوالسياسية

الاعترافإلىالمختلفةالجماعاتحاجاتاستيعابفىالسلطويةالاجتماعيةالمؤسسات

فالناس.المشكلةحلفىيساعدلاالطائفيةالمواجهةوتاريخ.نفسهاعنوالتعبيربها
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هذهيستغلونالسياسيونوالقادة"مغلقة"جماعاتفىأعضاءيكونواأنإلىيحتاجون

توضيحالكتابمنالتاريخيةالفصولهدفكان.الطائفيةجماعاتهمتعبئةفىالحاجة

سياسيةهويةدوقاكانتالإسلامية-المسيحيةالعلاقاتفىالدينيةالجماعيةالهويةأن

سياسيةتكونأنيجبالصراعاتهذهمثلحلولفإنلذلكونتيجة،الأساسفى

الإدراكتتجاوزلاالتى1المدركةواللامساواةالتمييزمعتتعاولأنويجب،ومؤسسية

نأيمكنالتى،لإقليميةواالقوميةالمؤسساتإن.الواقعيةأوأالمترجم:الواقعإلى

الدولى،للمجتمعالواقعىالديمقراطىالأساستشكلسوف،المختلفةالهوياتتستوعب

التسويةمعاييرأنكما،القوميةالدولونظامالقائمةالقوميةالدولتقويةمجردوليس

تلكمثللكن،العالمىالمجتمعإلىطريقهاتشقالمختلفةالهوياتذاتالجماعاتبين

الاعتمادأوالجانبأحادىالإملاءعلىتقومإنيجبلاالعالميةالشئونوإدارةالمعايير

مبادئعلىتقومأنيجبإذ.الدوليةالعلاقاتلبناءالقوميةالدولةمبدأعلىالحصرى

فىتجربتهافىالتحديدوجهعلىتكمنالمتحدةالأمموفائدة.الجميعومشاركةدمج

مثلحالاتفىناصغايكونلاقدالمنظمةهذهوسجل،العالميةالتشاركيةالديمقراطية

منتقررشىءكلأنهوالمتحدةالأممموظفى)عذركوسوفوأوالسابقةيوغسلافيا

المتحدةللأممزالفماذلكومع.الملومون(،هموأنهمالمنظمةفىالأعضاءالدولجانب

لأح*2!ه"ءكالأمه،*هأءأ"*هالتشاركيةللديمقراطيةالطريقتمهيدفىلتلعبهدور

العالمى.المجتمعفى

علىوالإسلامى"،العربىالعالمينفىالسياسيةللمؤسساتالإجمالىالفشل"إن

الإسلامىالأصولىللتهديدالحقيقىالسببهو،(0120:29)زكريافريدتعبيرحد

002؟سبتمبرمنعشرالحادىهجماتبعدكلهالعالمتغيرلذلكونتيجة.اليوم

العالمىللنظامالصلبةبالأسسالناسإيمانفىالعميقالاهتزازبابمن،الإرهابية

هذه.الأمنبانعدامالمتنامىللإحساسالطريقفاتخا،العالمىالدولنظامفىالمتمثلة

نفسيةكذلكاخترقتلكنهاأولأ،المتحدةالولاياتهزتللانجراحالجديدةالقابلية

العلاقاتإلىالفردى،الأمنمن:المستوياتكلعلىالإسلامية-المسيحيةالعلاقات

.الكبيرةالثقافيةوالمركباتالدولبينالعلاقاتوأخيرا،المحليةوالصراعاتالطائفية
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عندما1990عامبينونظامهالعراقنحوالاتجاهتغيرالصددهذافىدلالةلهومما

القائمالعلمانيةالدولةنظامعلىالحفاظعلىالمتحدةالولاياتفىالأولىبوشإدارةعملت

مذهبالثانيةبوشإدارةتبنتعندما0320وعاماالمتوقعينوالفوضىالتفسخمن

العراقى،النظام،ءبناإعادةوبالتالىتدمير،استهدفالذىالوقائيةالضربات

الصراعاتجذورعلىينصبالذىالسياسىالإصلاحفإنذلكمنالنقيضوعلى

لكثيرالفردىالأمنيحسنسوفالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىالمحلية

ذإ.والمسلمينالمسيحيينبينالعالميةالعلاقاتعلىيؤثرسوفماوهو،الناسمن

حلولإلىتحولهماحتمالزادالناسبحاجاتيفىلاللدولةالسياسىالنظامكانكلما

ومؤسسىسياسىإصلاحإلىحاجةبالتالىهناك،والأمنيةالمجتمعيةلمشكلاتهمبديلة

جماعةلكلتتاححتى،الإقليمىوالمستوىالدولمستوىعلىالاحتكاكمنطقةفىكبير

فرصمنيحدأنذلكشأنومن.عليهاتؤثرالتىالتاريخيةالقراراتفىالمنتماركةإمكانية

وقدرتهممصالحهمأجلمنالاجتماعيةالثروةتوزيعوإعادةللقوةالمتعطشينأولئكعمل

لعمليةاكمول،وهو،ويمكن.دينهمأبناءمنالساخطينبينمنالأتباعتجنيدعلى

،الاحتكاكمنطقةفىللصراعالرئيسيةالأسباببعضتعالجأنالملائمةالمؤسساتءبنا

حدعلى،الإنسانيةالحضارةفىالتطورجوهرلأنممكنالإيجابىالعملهذاومثل

.(3كالاءم66:1993)"الأمنمن"بمقدارالعدوانغريزةمبادلةهوفرويد،سيجموندتعبير

ذاتالجماعاتيجمعلنظامالمؤسسيةالأسسوتعزيزبناءإعادةلذلكالضرورىومن

مثل،للأقلياتالثقافيةالحقوقضمانعلىيقتصرلانظام،المتميزةالسياسيةالهويات

سياسيةمشاركةيشجعذلكجانبإلىلكن،والاجتماعوالتعبيرالعبادةحريةفىالحق

،الجعاعاتكليشملوحوارأوسع

صنعفىحاضرةالإسلامية-المسيحيةالتخومفىالسياسيةالانحيازاتإن

التخومسياسةأصبحتلقد.الجماهيرىالوعىوكذلكالقادةجانبمنالقرار

التنظيممنمالشكلمرجعيةإلىالناسحاجةعنتعبيراالإسلامية-المسيحية

والنمساويةوالعثمانيةوالعربيةالبيزنطية-التخومإمبراطورياتكانت.الاجتماعى

القوميةالدولةبناءأنكما.محددةدينيةشرعيةدائفالها-والفارسيةوالروسية

278
http://www.al-maktabeh.com



كما.مسلحةأومسيحيةحاكمةأغلبيةعلىيقومكانماغالتاالاحتكاكمنطقةفى

النزعةأنذلكومن،السياسى!لأحتجاجقناةكذلكالإسلامية-المسيحيةالتخومكانت

الثالثللعالموحامىللهيمنةصهمادةكحركةنفسهائغرفالمعاصرةالإسلامية

تمثل،البنتهمريةتاريخفىالأخرىالتخومشأنولهشأنها،الغربيةللهيمنةبمقاومتها

المجتمعديناميةتشجعالقوىمنمجموعةمنجزءاالإسلامية-المسيحيةالتخوم

فعلكردجاءالإسلاميةالنزعةنشوءإن.بناءةأوهدامةتكونقدالقوىوهذه،العالمى

فىحداثيونأيضاوالإسلاميون.الغربمنالمستمدالقوميةالدولةونموذتجاللعولمة

مشكلاتيعكسوالأنوسعيهمالعاديينبالناسالاتصالعلىتاكيدهمحيثمنطريقتهم

بجماعاتاتصالأأكثرالغالبفىتكوناليومالإسلاميةفالأحزاب.وطموحاتهمالناس

نأكما.الإسلاميةالدولبعضفىالمركزيةالسلطاتمنالمحليةوالمصالحالأحياء

،ءوالنساوالطلابللفقراءاجتماعيةخدماتوتقدمرعايةبرامجتقدمالخيريةتنظيماتهم

"التحديثية".العلمانيةالنظممنأنجحيكونواالأحيانبعضوفى

مقالهبهاختتمالذىالمفاجىالتغييرخلالمنفوكوياما،فرانسيسسلملقد

بنهايةليتوقفكانما(الأيديولوجيات)تاريخنعرقكماالتاريخبأن،"؟التاريخ"نهاية

.الأيديولوجياتبينالتضادمنجديدةلأشكاليحتاجسوفالمجتمعوأن،الباردةالحرب

والعشرين،الحادىالقرنتحولعند،الإسلامية-المسيحيةالتخومإحياءيكونوربما

العالممجتمعاتتربطأنهوالحضاريةالتخومدورفإنذلكومع.الرجللأفكارتاكيدا

وأالألمانىإن،فصلعاولبمثابةتعملأنمنهاأكثر،عالمىمجتمعفىالمنفصلة

الشرقأوالشرقيةتيمورأوكوسوفوفىالأحداثتفسيرإلىيميلاأنيمكنالمصرى

المسيحية-العلاقاتفىالشخصيةخبراتهمامنظورمنأفغانستانأوالأوسط

العالميةالأزماتنفسحولالأنباءويقرآنيشاهدانأنهمافحقيقةذلكومع،الإسلامية

كانواحد.مجتمعمنجزءاتجعلهماالأزماتهذهزاويةمنالعالمفىيفكرانوأنهما

منجعلتأن0220-020؟فىالإسلاميةالإرهابيةللأعمالالمتناقضةالآثارمن

القاراتكلفىكثيرةودولأمملأنوذلك،مشتركةحضارةمعالمتمييزالأسهل

،أ"حادا5أ7ءأا*ء4أ5"الدمجيةالمثاليةشأنومن.!رهابيينهدقاأصبحتبأنهاشعرت
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الإسلامية،للنزعةالمتواترةالجذبعواملتبددمضادةرؤية2(تكونأن،المعنىبهذا

،(*أ25"27:2002)"9الفلسطبنيةوالمناطقإيرانمثلأماكنفىالأصغرالأجيالبينوبخاصة

الدمجية،المثاليةهذهتحقيقسبيلفىخطوةسىليستالمتحدةوالأمم

علىينطبقأنيمكناحتكاككمنطقةالإسلامية-المسيحيةالتخومتفسيرإن

والكونفوشيةالإسلاميةالهنديةالتخوممثلالمعاصرالعالمفىأخرىحضاريةتخوم

بينالاختياربأنالكتابطولعلىدفعتلقد،إلخ،الكونفوشيةوالهنديةالإسلامية

علىيتوقفإذ،مفتوحالإسلامى-المسيحىالاحتكاكمنطقةفىوالتعاونالصراع

ماوهو.الفعليةوالسياسيةالاجتماعيةعلاقاتهمالناسيبنىخلالهامنالتىالطرق

التخومخلالمنيعملالعالمإن.الأخرىالاحتكاكمناطقعلىكذلكينطبق

أصبحتلقد،الاجتماعىوالنظامالتنظيمبناءفىهاماعاملاتمثلالتى،الحضارية

والحضاريةوالقوميةالطائفية:الحديثةهوياتهممنجزءاوالدينيةالثقافيةالناسخلفيات

كلوفوق،المختلطةللجماعاتومنطقةوجسر،حاجزالتخومإن.(الأوروبيةالهوية)مثل

يعينناأنالحضاريةالتخوملمفهومويمكن.العالمىالمجتمعبناءفىوظيفىعنصرذلك،

،الموضوعهذامنجسرمدوبالتالى،الدوليةللعلاقاتاجتماعياالمبنىالجوهرفهمعلى

لقدم!اكاه(.؟322:997)العالمىالمجتمعنظرياتإلى،العشرينالقرنفىكانكما

تعاونية،بطريقةتنبنىأنيمكنوأنهااجتماعياتنبنىالدوليةالعلاقاتبأندفعت

تفسيرهايمكن،التعولمفىالآخذالعالمفىالثقافيةالجماعاتبين،الوظيفيةوالتخوم

وظيفىكعنصر،التخومأنبيد.!،ه"أ5،أء*9!"85الذريينالفاعلينبينكحاجز

،الصراعإلىبالضرورةيؤدىكعنصرإليهاالنظريجبلا،الاجتماعىالتنظيمفى

تشترك"ابحيثمنسقجهدهوحقاإليهنحتاجماإن.فيهاالقتيريمكنكفاعليةبل

،(اتا!الاكء؟97؟:383)"الأساسيةالولاءاتفىطوعاالعالمىالمجتمعوفعالياتالدول

لبناءشعورياأساسايصبحأنيمكنالإنسانىالتضامنعاطفةلتقويةالواضحوالجهد

العالمى.المجتمع

2!اك
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سطور:فىالمؤلف

أبستولوفماريو

كدارسعملهجانبإلى،ابو!دوألالاقتصاديةالمتحدةالأمممفوضيةفىحاليايعمل

علىمنهحصلالذىسويسرافىبجينيفالدوليةللدراساتالعالىبالمعهدزائر

الأوسط،والشرقالبلقانفىوالأمنالدينيةالأقلياتموضوعحولالدكتوراهدرجة

،(؟998)"اوالإسلامالمسيحيةبينللتخومالمعاصرة"الأبعادالأخرىمؤلفاتهمن

"المتوسطالبحروشرقالبلقانمنحالاتخمس:القوميةوالدولةالدينية"الأقليات

.(030؟)
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


سطور:فىالمترجم

قاسماللهعبدمحمدمصطفى

،القاهرة،والتنميةالتربويةللبحوثالقومىبالمركزالتربويةالسياساتباحث-

والثقافة.التربيةفىوالمقالاتالدراساتمنعددلهنشر-

من:للوسائطالاجتماعى"التاريخمنهاالمترجمةالأعمالمنعددلهنشر-

نموها"اللغة،(0520مايو،315عدد،المعرفةعالم)سلسلة"الإنترنتإلىغتنبرج

للترجمة،القومى)المركز؟"الصين"؟صعود،(9020،الأردنالفكر،)دار"اوبحثهاوتعلمها

.(9002،هرةلقاا

المدرسةفىالمدنيةالتربيةواقع:والمواطنةا"التعليمبعنوانمؤلفكتابلهصدر-

الكتابنفسوطبع،0620،القاهرة،الإنسانحقوقلدراساتالقاهرةمركز"ا،المصرية

0802،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،الأسرةمكتبةسلسلةضمن

النشر.تحتوالدراساتوالمترجمةالمؤلفةالكتبمنعددله-

28؟
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سطور:فىالمراجع

يسينالسيد

السياسيةللدراساتالأهراممركزومستشارالسياسىالاجتماععلمأستاذ-

تيجية.لاستراوا

الذاتمفهومبينالعربيةالشخصية؟اأهمها:منالمؤلفاتمنالعديدلهصدر-

،"العالمىوالمستقبلالعربىو"الزمن،"الكونيةوالثورةالتاريخىو"الوعىالآخر"ا،وصورة

،"والعولمةو"العالمية،"الإسرائيلىالعقلو؟؟تنتمريح،"الثالثوالطريقوالعولمة

و"المعلوماتية"ا،الكونيةو"االإمبراطورية؟ا،العولمةعصرفىالحضارىو"الحوار

،10العولمةوحضارة

.؟996الاجتماعيةالعلومفىالتقديريةالدولةجائزةعلىحصل-

.0720الاجتماعيةالعلومفىمباركجائزةعلىحصل-

28حر
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